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 آقاي ديپلمات بيدي نيست كه با اين بادها بلرزد. تالطم هاي 
نرسيده  قدرت  از  حد  بدان  هنوز  دروني  انتقادات  و  بيروني 
كه «ظريف حريف» را از ميدان به در كند. او نشان داده اهل 
مسامحه و عافيت جويي نيست و براي ذره ذره لحظات، كنش 
منحصربه فردش را دارد و با بهره گيري از تمامي ابزارها و 
ادوات رسمي و عمومي ماشين ديپلماسي را به پيش مي راند. 
نام  كردن  اضافه  با  آمريكا  خزانه داري  وزارت  آنكه  از  پس 
19شركت و فرد به ليست تحريم ها، يك شوك غيرمنتظره به 
روند مذاكرات وارد كرد و در پي آن منتقدين تندرو داخلي 
كه از همان اول بر توافقنامه ژنو تاخته و آن را محل ايراد 
مذاكرات  ادامه  عليه  سياسي  و  رسانه اي  هجمه  مي دانستند، 
را  موتورش  دوباره  ظريف  كردند،  آغاز  توافقنامه  كليت  و 
دوباره  كارزار  آغاز  فيسبوكي  استاتوس  يك  كرد؛  روشن 
طي  و  آرامش  به  فضا  بازگرداندن  براي  ديپلمات  آقاي 
پيام  در  كه  او  بود.  سازنده  ديپلماسي  مسير  در  طريق 
به  و  داده  داخلي  منتقدين  به  صريحي  پاسخ  فيسبوكي اش 
انتقاد از مخالف خواني هاي بي مورد آنان پرداخته، در دومين 
قسمت از اقدامات تازه و هدفمندش، معطوف به افكار عمومي 
بيروني به مصاحبه با دو رسانه غربي و بين المللي پرداخت 
جمهوري  ديپلماسي  دستگاه  اصولي  مواضع  تشريح  به  و 
عصبانيت  و  گاليه  ابراز  ضمن  او  كرد.  اقدام  ايران  اسالمي 
از اقدام تازه آمريكايي ها تاكيد مي كند كه جمهوري اسالمي 
پروپاگانداي  امكان  او  واقع  در  است.  پايبند  خود  تعهدات  به 
حساب  و  نسنجيده  سخنان  روي  غربي  مغرض  رسانه هاي 
پالس  اين  دنيا  به  ديگر  سوي  از  و  مي بندد  را  داخلي  نشده 
را مخابره مي كند كه ايراني ها بر عهد و پيمان خود استوار 
هستند و اگر قصوري رخ دهد مقصر طرف هاي ديگر هستند.

عصباني هستيم اما توافق ژنو پابرجاست
سي بي اس  خبري  شبكه  با  گفت وگو  در  ظريف  محمدجواد 
تاكيد مي كند كه گرچه ايران از دور جديد تحريم هاي وزارت 
درباره   مذاكرات  اما  است  عصباني  آمريكا  خزانه داري 

برنامه  هسته  اي ايران نمرده است. ظريف با اشاره به اقدام 
بسيار  اقدام  اين  مي گويد:  آمريكا  خزانه داري  وزارت  تازه 
اشتباهي بود كه او را «غمگين»كرده است ولي وي به توافق 
كوتاه مدتي كه امكان يك دوره  6ماهه براي مذاكرات بيشتر 
را فراهم مي كند متعهد است. وي با اشاره به حسن نيت ايران 
و حفظ تعهداتش تاكيد دارد كه اين رويكرد براي رسيدن به 
نتيجه به تنهايي كافي نيست و بايد دو طرف تمايل و رغبت بر 
ادامه كار داشته باشند. وي در ادامه نيز تاكيد مي كند: ما در 
تالشيم تا مذاكرات را در مسير قبلي قرار دهيم و اين مسير را 
اصالح كنيم و مذاكرات را ادامه دهيم، زيرا معتقدم پاي منافع 
به  پاسخ  در  ظريف  است.  ميان  در  طرف  دو  براي  زيادي 
وضعيت لوينسون و سرنوشت اين جاسوس آمريكايي ادامه 
مى دهد كه وي ردي در ايران از او ندارد و اين تبعه آمريكايي 
در زندان هاي ايران نيست. البته بر اين نكته هم تاكيد مي كند 
كه هيچ چيز غيرممكن نيست و اگر وي در ايران پيدا شود، 
طرف ايراني با آمريكا براي بازگرداندن وي مذاكره مي كند. 
ميان  مذاكره  پيرامون  خبر  تنها  مذاكره  به  وعده  اين  البته 
ايران و آمريكا نيست چراكه ظريف در گفت وگو با خبرنگار 
واشنگتن پست تاكيد مي كند بعد از ژنو با وزير خارجه آمريكا 

سخن گفته است.

با آمريكايي ها مذاكره داشته ام
پرتيراژ  روزنامه  با  ايران  خارجه  وزير  گفت وگوي 
آن  بخش  مهم ترين  كه  دارد  جالبي  نكات  نيز  واشنگتن پست 
تاييد رايزني و گفت وگو ميان وزراي خارجه ايران و اياالت 
متحده پس از مذاكرات ژنو است. هر چند تابوي ديدار اين دو 
در نيويورك و سپس ژنو شكست اما اين ديدارها در قالب 
نماينده هاي  ديگر  حضور  با  مذاكرات  جريان  در  و  رسمي 
دوجانبه  آن  از  بخشي  كه  چند  هر  بود،  حاضر  كشورهاي 
نيز بود اما حضور ديپلمات هاي ديگر وجه زياد خصوصي 
و محرمانه اي به اين ديدارها نمي داد. ظريف در گفت وگو با 
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قابل توجه خوانندگان 
هفته نامه پرشين ضمن تبريك ميالد حضرت عيسى مسيح و  سال نو ميالدى 

به هم ميهنان گرامى اعالم ميدارد كه شماره بعدى 328 اين نشريه در 
تاريخ 3 ژانويه2014  بعداز ايام عيدكريسمس و سال نو منتشرخواهد شد.

صفحه آخر

در پى گفتگوى تلفنى ظريف و كرى

مذاكرات محرمانه شد

بريتانيا براى كريسمس غرق نور شد
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با  يادداشتى  در  لندن  چاپ  تلگراف،  ديلى  روزنامه 
در  واشنگتن  قديمى  دوستان  براى  "جايى  عنوان 
نظام جديد جهانى كاخ سفيد اوباما نيست" نوشت: از 
زمانى كه باراك اوباما، رئيس جمهورى امريكا قدم 
به كاخ سفيد گذاشت، تصميم گرفت سياست خارجى 
امريكا را كامال تغيير دهد و طرحى نو در اندازد. او 

قصد دارد از سياست هاى قديم امريكا فاصله بگيرد 
و سياستى جديد را در پيش بگيرد، سياستى كه در 
سنتى  و  قديم  متحدان  و  دوستان  براى  جايى  آن 

امريكا نيست.

اين روزنامه در ابتدا به مصر اشاره مى كند و مى 
نويسد: حسنى مبارك، رئيس جمهورى اسبق مصر 
همه تخم مرغ هاى خود را در سبد امريكا گذاشت، 
حمايت  او  از  امريكا  حالتى  هر  در  كه  تصور  اين  با 
را  او  پشت  تواند  نمى  وجه  هيچ  به  و  كرد  خواهد 
خالى كند. مبارك تصور مى كرد كه به داليل بسيار 
دارد،  نياز  او  به  امريكا  اسرائيل  سر  بر  جمله  از 
بنابراين مجبور است در هر حالتى و به هر قيمتى او 
را نگه دارد. اما هنگامى كه انقالب مصر آغاز شد و 
خيابان هاى قاهره و شهرهاى ديگر اين كشور مملو 
از معترضانى شد كه تنها خواستار كناره گيرى او 
از قدرت بودند و به چيزى جز رفتن مبارك فكر نمى 
كردند و حتى به صرف كنار زدن او همه اختالفات 
با يكديگر را كنار گذاشتند و متحد شدند، دريافت كه 
چاره اى ندارد. امريكا در چنين وضعيتى ديگر نمى 
توانست به او كمك كند. مبارك دير فهميد كه حمايت 
از  پس  يكى  سپس  نيست.  كارساز  او  براى  امريكا 
خاورميانه  عربى  كشورهاى  ديگر  به  نوبت  ديگرى 
از جمله عربستان سعودى و كشورهاى عربى حوزه 
خليج فارس و به دنبال آن اسرائيل رسيد. تا آن جا 
كه حتى از نفوذ بريتانيا در سياست خارجى امريكا 
نيز به شدت كاسته شد و روابط دوستانه و نزديك 
دو كشور كه در گذشته بسيار به هم نزديك بودند، 
طرف  دو  ميان  نزديك  و  صميمى  رابطه  آن  ديگر 

نيست.
جايگاه  صاحب  آسيايى  كشورهاى  مقابل  در   
چين  آور  شگفت  اقتصادى  رشد  اند.  شده  اى  ويژه 
مى  كه  كشورى  است.  كرده  نگران  را  ها  امريكايى 
منظومه  به  و  بخرد  را  آفريقايى  كشورهاى  تا  رود 
خود تبديل كند. امريكا احساس مى كند در رقابت با 
چين عقب افتاده است و بايد براى پيشى گرفتن از او 
مشكالت قديم را حل كند و معادله اى جديد رقم بزند.

ديلى تلگراف در ادامه مى نويسد: در اين ميان برخى 
آنها  اقبال  ستاره  كه  هستند  ها  حكومت  و  كشورها 
صاحب  جهانى  جديد  نظام  در  و  است  رفته  باال 
جايگاهى ويژه خواهند شد و اياالت متحده نيز به فكر 
همراه كردن آنها با خود افتاده است. از جمله كوبا 

كه در مراسم تشيع جنازه نلسون ماندال، رهبر ملى 
آفريقا باراك اوباما، رئيس جمهورى امريكا با رئيس 
جمهورى آن، رائول كاسترو دست داد تا نشان دهد 
و  است  كرده  تغيير  كوبا  برابر  در  امريكا  سياست 

ديگر به آن همانند سابق به چشم دشمن نمى نگرد.

اين روزنامه در ادامه به سوريه اشاره مى كند و مى 
نويسد: سوريه نيز از جمله كشورهايى است كه پس 
از سه سال مقاومت در برابر مخالفانش و ايستادگى 
جديد  وضعيت  از  خارج،  از  تغيير  تحميل  برابر  در 
نهايت استفاده را مى برد و مى رود تا آن كشور نيز 

سهمى از نظم جديد جهانى داشته باشد.

مى  و  كند  مى  اشاره  ايران  به  سپس  تلگراف  ديلى 
نويسد: كاخ سفيد به رياست اوباما به حسن روحانى، 
"گورباچف  چشم  به  ايران  جديد  جمهورى  رئيس 
ايران" مى نگرد. شايد بتوان گفت توافق اخير هسته 
عضو  كشور  پنج  شامل  كه  ايران  با   5+1 ميان  اى 
شوراى امنيت به عالوه آلمان مى شود نيز در همين 
كشورهاى  توافق  اين  در  است.  تفسير  قابل  راستا 
آن  به  و  نشدند  ايران  شدن  اى  هسته  مانع  غربى 
برنامه  به  دادن  ادامه  ضمن  تا  دادند  اجازه  كشور 
هاى هسته اى اش حق غنى سازى اورانيوم در خاك 
حقيقت  در  كه  اى  مساله  باشد.  داشته  نيز  را  خود 
به معناى به رسميت شناختن ايران به عنوان كشور 
هسته اى و خوشامدگويى به آن در جمع كشورهاى 
برخوردار از تكنولوژى هسته اى محسوب مى شود 
و سبب مى گردد تا ايران در كنار قدرت هاى بزرگ 
برخوردار از اين تكنولوژى بايستد. همه اين توافقات 
ايران  جديد  دولت  به  امريكا  مثبت  نگاه  سايه  در 
حاصل شده است. مدافعان سياست هاى امريكا مى 
گويند كه هدف از اين كار پايين آوردن فتيله تنش ها 
سياستى  خواهد  مى  امريكا  كه  چرا  است.  جهان  در 
جديد را در دنيا دنبال كند كه در آن فعال گزينه جنگ 

جايى ندارد.

فقط به اميد 
زنده ماندن

با  است.  سوريه  در  جنگ  تازه  وجه  نان،  برسر  نزاع 
به  نان  پيداكردن  سوريه،  مردم  محنت  و  رنج  افزايش 
يكى از اساسى ترين دغدغه هاى امروزى مردم اين كشور 
و  دولت  بين  جنگ  گذشته  دوسال  طى  است.  شده  تبديل 
اين  است.  بوده  شعله ور  همه جا  مسلح  مخالف  گروه هاى 

اين  تقريبا  كه  شد  نان  جمله  از  كاالها  گرانى  موجب  امر 
روزها قيمتش تا 500درصد افزايش يافته است. مطالعات 
انجام شده نشان مى دهد چهارپنجم سورى ها به دليل فقدان 
رييس  ميليبند  ديويد  مى كنند.  شديد  نگرانى  احساس  غذا 
كميته بين المللى نجات مى گويد: گرسنگى جان سورى ها را 
تهديد مى كند. تعداد زيادى از شهرها و روستاهاى سوريه 
كمبود  شاهد  هرروزه  دارد  قرار  جنگ  معرض  در  كه 
سوخت و آرد و برق است و اينها همه يعنى دست يافتن به 
نان هر روز مشكل تر از ديروز مى شود. در مناطقى مانند 
حومه دمشق كه نيروهاى دولتى آنجا را در محاصره خود 
دارند تقريبا به ندرت نان پيدا مى شود. مناطق شمالى نيز 
كه تحت تصرف نيروهاى مخالف است به همين صورت 
است. برخى از اين پناهندگان كه از منطقه معظميه آواره 
خوردن  براى  نان  كامل  9ماه  مدت   » گفتند:  شده اند، 
نداشتيم.»سازمان ملل متحد مى گويد حدود 6/3ميليون نفر 
خود  كاشانه  و  خانه  ترك  به  مجبور  پناهنده  به عنوان 
سوريه  مردم  از  نيمى  مى شود  گفته  همچنين  شده اند. 
تقريبا زندگيشان به كمك هاى خارجى وابسته است. بيش 
كرده  ترك  را  سوريه  خاك  نيز  پناهنده  دوميليون نفر  از 
سازمان  پيش  چندروز  رفته اند.  ديگر  كشورهاى  به  و 
سورى  پناهندگان  به  فورى  كمك هاى  براى  ملل متحد 
والرى  كرد.  4/4ميليارددالر  معادل  كمكى  درخواست 
آموس هماهنگ كننده سازمان ملل متحد در امور پناهندگان 
بحران  بزرگ ترين  «اين  گفت:  دمشق  از  بازديد  به هنگام 
چرا  مى پرسند  آوارگان  از  بعضى  است.  كنونى  عصر 
جهان به آنها توجهى نمى كند؟»در دوران حكومت 20ساله 
خانواده اسد، نان  گران نشده بود و همان قيمت دو ليره 
سرد،  زمستان  باوجود  روزها  اين  اما  داشت.  را  سورى 
افراد مختلف با گروه هاى سنى متفاوت مجبورند ساعت ها 
به دست آوردن  براى  و  بكشند  انتظار  نانوايى ها  برابر  در 
سورى  شهروند  يك  است.  بلند  فريادشان  نان  لقمه  يك 
همه  در  مى گويد: «ما  است،  ايستاده  نانوايى  برابر  در  كه 
مى گويد:  ديگرى  داريم.»  احتياج  نان  اين  به  خود  غذاهاى 
«تنها در نانوايى هاى خاص مى توانيم نان به  دست آوريم 
سوريه  غذايى  برنامه  مدير  قيمت!»  برابر   10 به  هم  آن 
40درصد  به ميزان  سوريه  در  حبوبات  توليد  مى گويد 

كاهش پيدا كرده است. 

خوشامدگويى جهان به ايران هسته اى

آيا روحانى گورباچف ايران است؟
پايين  ايران  با  ژنو  توافق  از  هدف  كه  مى گويند  امريكا  سياست هاى  مدافعان 
آوردن فتيله تنش ها در جهان است. چرا كه امريكا مى خواهد سياستى جديد را 

در دنيا دنبال كند كه در آن فعال گزينه جنگ جايى ندارد.
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جمشيد  تخت  سنگهاى  بر  شده  حكاكى  تصاوير  در 
اسب  بر  سوار  هيچكس  نيست.  عصبانى  هيچكس 
نيست. هيچكس را در حال تعظيم نمى بينيد. هيچكس 
سرافكنده و شكست خورده نيست هيچ قومى بر قوم 
د يگر برتر نيست و هيچ تصوير خشنى در آن وجود 
هيچگاه  كه  است  اين  ايرانيان  افتخارهاى  از  ندارد. 
بين  در  است  ه  نبود  مرسوم  ايران  در  دارى  برده 
صدها پيكره تراشيد ه شده بر سنگهاى تخت جمشيد 
حتى يك تصوير برهنه و عريان وجود ندارد. بخاطر 
بسپاريم كه از چه نژادى هستيم و داراى چه اصالتى 

مى باشيم. 
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زنان كه جنس ضعيف ترى 
دارند، هميشه به سمت ديوار 

پس رانده مى شوند.
رومئو و ژوليت، پرده اول، صحنه اول.

Women, being weaker 
vessels, are ever thrust to 

the walls.

Romeo and Juliet, Act I, sc. 1

برگرفته از كتاب اند يشه هاى زرين شكسپير
گردآورى و ترجمه: هليا معينى 

تعويق زمان اجراى 
توافقنامه از نوامبر 
2013 به سال 2014

اكنون موضوع مورد بحث اين است كه اين توافقنامه بايد 
چه زمانى اجرايى شود و ايران بايد نخست چه گام هايى 
ذخاير  مورد  در  نيز  هايى  پرسش  همچنين  بردارد.  را 
از  بخشى  آزادسازى  زمان  و  ايران  شده  غنى  اورانيوم 

اموال بلوكه شده ايران توسط آمريكا، مطرح است.

مقدماتى  اى  هسته  توافق  از  ماه  يك  به  نزديك  گذشت 
پرده  پس  در  توافق  اين  اجراى  زمان  همچنان  ژنو،  در 
مقابل  در  ماهه  شش  توافق  اين  دارد.  قرار  ابهام  از  اى 
اعمال برخى محدوديت ها در برنامه هاى هسته اى ايران، 
بخشى از تحريم ها را تعديل مى كند.  رويكرد و اظهارات 
اخيرا  و  انگليسى  آمريكايى،  مقامات  اخير  روز  چند 
فرانسوى حاكى از آن است كه فعال قصد تعديل تحريم 
ها را ندارند و اين در حالى است كه مقامات تهران نيز 
زمانى را براى اجراى اين توافقنامه مشخص نكرده اند.

برخى بر اين باورند با توجه به پيش رو بودن تعطيالت 
كريسمس و سال نو ميالدى، احتمال اجراى اين توافقنامه 

به سال 2014 موكول مى شود.

از سوى ديگر در حالى كه انتظار مى رفت اتحاديه اروپا 
دوشنبه  روز  در  خارجه  وزيران  شوراى  نشست  در 
بردارد،  ها  تحريم  لغو  جهت  در  مقدماتى  چند  هر  گامى 
اين شورا اعالم كرد، زمانى تحريم ها را تعديل مى كند كه 
آژانس بين المللى انرژى اتمى تاييد كند ايران عمليات غنى 

سازى باالى 5 درصد را متوقف كرده است.

آمريكا  دارى  خزانه  گذشته،  هفته  كه  است  حالى  در  اين 
فهرست  به  را  ايرانى  حقوقى  و  حقيقى  شخص   19 نام 
اعالم  زمانى  تصميم  اين  كرد.  اضافه  ها  تحريم  سياه 
شد كه كارشناسان ايران و گروه 1+5، در وين در حال 
نتيجه  در  بودند.  ژنو  توافقنامه  اجراى  سر  بر  مذاكره 
نيز  ايرانى  هيات  آمريكا،  دارى  خزانه  هاى  تحريم  اعالم 

اين نشست را ترك كرد.

با اين حال مقامات كاخ سفيد مى گويند در مذاكرات ژنو ، 
مقامات تهران را در مورد تشديد تحريم هاى حارى مطلع 
كرده بودند و دليلى براى نارضايتى ايران وجود ندارد. 
روحيه  خالف  اقدام  ايران  گويند  مى  ايرانى  مقامات  اما 

توافق و اقدامات اعتمادساز است.

خزانه  هاى  تحريم  فهرست  شدن  تر  طوالنى  بر  عالوه 
دارى آمريكا و خوددارى اتحاديه اروپا از تعديل تحريم 
ها دست كم در زمان باقى مانده از سال جارى ميالدى، 
محمد جواد ظريف و ويليام هيگ وزراى خارجه ايران و 
مذاكرات  دشوارى  بر  مشترك  موضعى  در  نيز  انگليس 
پيش رو تاكيد دارند. ظريف در گفت و گو با واشينگتن 
پست را پيش رو را سخت و پر فراز و نشيب توصيف 
كرد و هيگ نيز مذاكرات را دشوار خواند. او گفت در عين 
حال بايد با هوشمندى نظام تحريم ها را حفظ كرد، زيرا 
خواهند  تر  جامع  توافق  براى  اى  انگيزه  ها  تحرمى  اين 
گفت  نيز  سفيد  كاخ  سخنگوى  كارنى،  جى  همچنين  بود. 
كه  است  هايى  تحريم  اعمال  دنبال  به  همواره  آمريكا 
بخشى از توافقنامه ماه گذشته در ژنو نبوده است. كارنى 
ادامه داد:ما از كنگره خواسته ايم تحريم هاى جديدى را 
باشد  داشته  پيشرفت  شانس  ديپلماسى  تا  نكند  تصويب 
اند،  داشته  وجود  قبل  از  كه  هايى  تحريم  اجراى  در  اما 

جديت داريم.

يك مقام اتحاديه اروپا اعالم كرده بود به نظر نمى رسد 
اين توافقنامه تا اواخر ماه ژانويه اجرايى شود.

در همين حال فرانسوا اوالند، رييس جمهور فرانسه نيز 
مدعى شد اگر ايران از مذاكرات هسته يى خوددارى كند، 
سناى آمريكا تحريم هاى جديدى را عليه تهران اعمال مى 
كند. هر چند كه به طور همزمان سخنگوى وزارت خارجه 
آلمان تاكيد كرد: زمانى كه توافق ايران و 1+5 به اجرا در 
آيد اتحاديه اروپا نيز به تعهدات خود در اين توافق نامه 

نسبت به تعليق تحريم هاى اعمالى عمل مى كند.

و  آمريكايى  مقامات  ژورنال،  استريت  وال  گزارش  به 
اروپايى ضمن تاكيد براى اجراى تحريم هاى جارى مى 
كوشند مذاكرات را روى ريل نگاهدارند. به همين منظور، 
همتاى  با  دوشنبه  روز  آمريكا  خارجه  وزير  كرى،  جان 
عالى  مقام  يك  كرد.  برقرار  تلفنى  تماس  خود  ايرانى 
تلفنى  مكالمه  اين  از  هدف  آمريكا  خارجه  وزارت  رتبه 
را طراحى راهى رو به جلو پس از مجادله اخير بر سر 

تحريم هاى خزانه دارى توصيف كرد.

خارجى  سياست  مسئول  اشتون،  كاترين  ديگر  سوى  از 
زودتر  چه  هر  كرد  اميدوارى  ابراز  نيز  اروپا  اتحاديه 
تعيين  ژنو،  نوامبر   24 توافقنامه  اجراى  براى  تاريخى 
دو  يا  يك  اما  شده  حل  جزئيات  اغلب  گفت،  او  شود. 
كنيم.   كار  دقت  به  آن  مورد  در  بايد  كه  است  موضوع 
از  استقبال  ضمن  نيز  اروپا  اتحاديه  خارجه  وزيران 
بايد  ايران  كردند  خاطرنشان  اخير  مقدماتى  توافقنامه 
تعهدات خود را با حسن نيت انجام دهد. شوراى اروپايى 
نيز به سهم خود متعهد است گام هاى ضرورى براى به 
حال تعليق در آوردن تحريم ها را بردارد. البته زمانى كه 
تعهدات  به  ايران  پايبندى  اتمى  انرژى  المللى  بين  آژانس 

اش را تاييد كند.

به  بود  كرده  اعالم  اروپا  اتحاديه  مقام  يك  اين  از  پيش 
نظر نمى رسد اين توافقنامه تا اواخر ماه ژانويه اجرايى 
شود. به موجب توافق ژنو، آمريكا و اتحاديه اروپا برخى 
تحريم ها در بخش پتروشيمى و تجارت طال را لغو مى 
كنند. همچنين 4 ميليارد و 200 ميليون دالر درآمد نفتى 
براى ايران قابل دسترس مى شود. عالوه بر اين اتحاديه 
اروپا نيز مبادله مالى براى تجارت هاى معاف از تحريم 

ها را آسان تر مى كند.
به گزارش اين روزنامه آمريكايى، اكنون موضوع مورد 
اجرايى  زمانى  چه  بايد  توافقنامه  اين  كه  است  اين  بحث 
بردارد.  را  هايى  گام  چه  نخست  بايد  ايران  و  شود 
همچنين پرسش هايى نيز در مورد ذخاير اورانيوم غنى 
شده ايران و زمان آزادسازى بخشى از اموال بلوكه شده 

ايران توسط آمريكا، مطرح است.

نگاه توماس فريدمن به 
معامله هسته اى با ايران

ايران،كره شمالى 
مى شود يا چين؟

براى  ياداشتى  در  مشهور  تحليلگر  فريدمن، 
كرى  جان  كه  استراتژى  از  تايمز  نيويورك 
و  گرفته  پيش  در  آمريكا  خارجه  وزير 
احتمالى  شكست  پذيرش  براى  او  جسارت 
يادداشت  اين  از  بخشى  در  او  كرد.  تمجيد 

نوشت:

نمى دانم جان كرى، وزير خارجه آمريكا در 
دو اولويت انتخابى اش: تالش براى برقرارى 
صلح بين اسرائيل و فلسطين و تنش زدايى 
با ايران كه مانع ورود اين كشور به باشگاه 
خير.  يا  شود  مى  موفق  شود؛  مى  اى  هسته 
و  كنم  مى  ستايش  را  او  نشدن  تسليم  اما 
براى  تالش  پسندم:  مى  را  او  استراتژى 
ساختن نوعى از ديپلماسى كه ادامه  پرهيز 
براى  را  موجوديتى  هاى  هاى  انتخاب  از 
اسرائيل، فلسطين و ايارن غير ممكن مى كند.

فارغ از جزئيات توافق با ايران و هسته اصلى 
آن، كرى اين انتخاب را به ايران پيشنهاد داد: 
«مى خواهيد يك كره شمالى بزرگ باشيد يا 
و  قدرت  خواهيد  مى  اگر  پارسى؟  چين  يك 
كه  اى  هسته  هاى  سالح  تعداد  با  شما  نفوذ 
مى توانيد توليد كنيد، تعريف شود، مى توانيد 
صورت  اين  در  اما  دهيد.  انجام  را  كار  اين 
يك كشور شكست خورده و ايزوله از جهان 
خارج خواهيد بود كه در آن مردم نمى توانند 
پتانسيل واقعى خود را درك كنند. اما اگر مى 
خواهيد استعداد و انرژى مردم – كه پس از 
لغو تحريم ها و پايان يافتن ايزوله 34 ساله 
به طول كامل آزاد مى شود – اين قدرت را 
تعريف كند، بايد از برنامه هاى غنى سازى - 
به جز عمليات محدود غنى سازى تحقيقاتى 
تصميم  شما  بكشيد.  دست  انرژى-  توليد  و 

مى گيريد و معامله بهترى در كار نيست.»

نوشت:  يادداشت  اين  پايان  در  فريدمن 
ترديدى وجود ندارد، براى آمريكا، اسرائيل 
از  بهتر  نكردن  معامله  هم  هنوز  فلسطين  و 
شكست  به  زودى  به  كه  است  اى  معامله 
مى  تالش  آن  تحقق  براى  كرى  آنچه  برسد. 
هاى  معامله  دادن  قرار  هم  كنار  در  كند، 
كاهش  فرصت  تواند  مى  كه  است  دشوارى 
ريسك ها را براى طرفين ايجاد كند. هرچند 
كه شانس او براى موفقيت در مورد ايران يا 
صلح اسرائيل – فلسطين بسيار اندك است. 
مسيرى  در  حركت  براى  او  جسارت  اما 
قابل  شود،  منجر  شكست  به  تواند  مى  كه 

ستايش است.
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برخالف  سال 2013  در  مولوى  بزرگداشت  مراسم  در 
خوشامد  فارسى  زبان  به  كسى  گذشته  سال  چند 
مى زد  حرف  افتتاحيه  مراسم  در  كه  سخنرانى  نگفت. 
«از  گفت:  جمعيت  از  لبالب  پنج هزارنفره  سالن  يك  در 
گفته  شعر  خارجى  زبان  به  موالنا  چرا  مى پرسند  من 
جناب  زمان  در  كه  مى دهم  جواب  اينها  به  من  است؟ 
فارسى  خراسان،  ترك هاى  زبان  موالنا-  منظور   - پير 
سابقه  از  جدا  فارسى  زبان  كامل  نفى  يعنى  اين  بود. 
بود.  موالنا  شعرهاى  اصلى  زبان  كه  چندهزارساله اش 
با اين كار نه تنها ايرانى بودن مولوى كه فارسى بودن او 
بنياد  ايرانى  عضو  تنها  اربابى،  فروزنده  شده.»  نفى  هم 
از  تاسف  ابراز  و  مطلب  اين  گفتن  با  مولوى؛  بين المللى 
چنين اظهارنظرى به «شرق» گفت: «متاسفانه امسال نام 
ايران نيز در مراسم بزرگداشت موالنا حذف شده است 
است.»  خالى  مراسم  اين  در  ايرانى  هنرمندان  جاى  و 

26آذر-  17دسامبر-  بعدازظهر   4 ساعت  از  درست 
محمد  جالل الدين  موالنا  مرگ  با  كه  بود  پيش  740سال 
مركز  به عنوان  شهر  اين  قونيه  كوچك  شهر  در  مولوى 
عالقه مندان به اين شاعر، فيلسوف، عالم و عارف ايرانى 
و فارسى زبان تبديل شد. اهميتى كه در چند دهه قبل و 
تركيه  در  مولوى خانه ها  فعاليت  منع  قانون  لغو  از  بعد 

بيشتر شد. 

يعنى  تا 26آذر  با 21آذر  برابر  از 10دسامبر  همه ساله 
سالروز درگذشت مولوى تعداد زيادى از عالقه مندان او 
به اين شهر مى روند و در مراسمى شركت مى كنند كه 
اما  مى شود  خوانده  فارسى  زبان  به  اشعارش  آنكه  با 
سهم  كمترين  مراسم  اين  در  فارسى  زبان  و  ايران  نام 
را دارد و انگشت اتهام را تنها نمى توان به سمت ترك ها 
گرفت، چرا كه خود ايرانى ها هم در رخ دادن اين برداشت 
مقصر هستند.  فروزنده اربابى مى گويد: «هرساله به جز 
رييس جمهور تركيه بيش از پنج يا شش رييس دولت در 
اين مراسم شركت مى كنند. اما حتى وابسته هاى فرهنگى 
باعث  شده  اين  و  نمى كنند  شركت  مراسم  اين  در  ايران 
است تا در اين مراسم رسمى از مولوى به عنوان فردى 
جالل الدين  دكتر  توسط  اربابى  ببرند.»  نام  غيرايرانى 
بنياد  بنيانگذار  كه  مولوى  نواده  بيست ويكمين  چلپى 
هيات  در  بنياد  اين  ايرانى  تنها  به عنوان  است  مولوى 
از  و  داشته  حضور  آن  تشكيل  ابتداى  از  آن  امناى 
نوادگان  از  افرادش  بيشتر  كه  بنياد  اين  موثر  اعضاى 
همكارى  از  او  است.  هستند،  محمد  جالل الدين  موالنا 
خوب بنياد جهانى موالنا با استادان ايرانى مى گويد: «ما 

هربار از اينها امكاناتى خواستيم در اختيارمان گذاشتند. 

شب  ساعات  آخرين  در  ناظرى  شهرام   2007 سال  در 
كه  خواست  مى رفتم  فرودگاه  سمت  به  داشتم  من  كه 
سالن ديگرى برايش پيدا كنيم. چند ساعت بعد آنها سالن 
«سلطان ولد» كه بهترين سالن قونيه است را در اختيارش 
قرار دادند. اما اينكه چرا چنين اتفاقى مى افتد و در چنين 
به  را  اظهارنظرى  چنين  جرات  كسى  رسمى اى  مراسم 
خودش مى دهد به خأل همكارى دستگاه هاى فرهنگى ما 
بر مى گردد.» اربابى مى گويد: «استادان كم كارى مى كنند. 
كه  شده  ديده  كمتر  اما  داريم.  خوبى  مثنوى پژوهان  ما 
امسال  كنند.  شركت  ايام  اين  به  مربوط  برنامه هاى  در 
ايرانى  استاد  يك  اما  مى شود  برگزار  سمپوزيوم   12
شركت نمى كند. در ايام مربوط به موالنا در ايران هيچ 
كنيم.  بيشتر  را  مردم  حساسيت  بايد  نداريم.  برنامه اى 

مى گوييم  اجتماعى  شبكه هاى  و  نوشته ها  ميان  در  فقط 
و مى نويسيم موالنا را دزديدند اما كارى براى شناخت 
شب  مثل  برنامه هايى  براى  حتى  نمى دهيم.  انجام  او 
شد  برگزار  افشار  ايرج  موسسه  در  كه  موالنا  خاندان 
ايرانى  عضو  تنها  گفته  به  نشد.»  درستى  اطالع رسانى 
حضرت  نام  از  ترك ها  كه  است  «طبيعى  مولوى،  بنياد 
موالنا بهره بردارى و برنامه هايى را برگزار كنند. اما اين 
در  ما  فرهنگى  نهادهاى  سكوت  از  كه  است  زمانى  در 

كشور در برابر موالنا هم استفاده كرده اند.

 ايرانى هاى زيادى هرساله در ايام بزرگداشت موالنا به 
تركيه سفر مى كنند. اما در قونيه هيچ سازماندهى خاصى 
گروه  يك  حتى  نمى كنند.  برگزار  را  برنامه اى  و  ندارند 
توريست هاى  اين  كه  نيست  فرهنگى  نهادهاى  سوى  از 
ايرانى را راهنمايى كند. ايرانى ها به جز يك فاتحه خوانى 
ترك ها  كه  برنامه هايى  نمى دهند.  انجام  ديگرى  كار 
را  سماع  نمى خورد.  به دردشان  خيلى  مى كنند  برگزار 
بيشتر از يك بار نمى شود ديد. يك بار در ديدار با دكتر 
حداد عادل در فرهنگستان گفتم مسووالن و دستگاه هاى 
فرهنگى و سفارت ما در تركيه يك اتاق كوچك به عنوان 
در  ايران  فرهنگ  خانه  ما  كنند.  راه اندازى  فرهنگ  خانه 
آنكارا داريم اما اصال فعال نيست. دوماه پيش هم كه در 
تركيه بودم به آنكارا رفتم و با سفير تازه ايران ديدار 
داشتم و گفتم كه چرا كوتاهى مى كنيد. يك شب شعر و 
چند تا بروشور درباره ايران و فرهنگ ايرانى منتشر و 
كه  ايرانى هايى  براى  حداقل  كنيد.  پخش  مراسم  اين  در 
براى مراسم مى آيند راهنماهايى بگذاريد. ايرانى ها دايما 

شركت  جنبى  برنامه هاى  در  و  هستند  خريد  مشغول 
البى  در  و  مى آيند  تورها  با  هم  ما  استادان  نمى كنند. 
هتل ها براى آدم هاى انگشت شمارى صحبت مى كنند. اين 
وظيفه دستگاه هاى فرهنگى ماست كه برنامه هايى برگزار 
كنند.» اربابى به برخورد اعتراضى ايرانى ها در سال هاى 
قبل اشاره كرد كه باعث شد زبان فارسى به عنوان يكى 
«آقاى  شود:  شناخته  رسميت  به  مراسم  زبان هاى  از 
اردوغان كه هميشه جزو شركت كنندگان در اين مراسم 
است با دو زبان انگليسى و تركى خوشامد گفت. با توجه 
مراسم  اين  در  كه  ايرانى  چهارهزار  از  بيش  حضور  به 
شركت مى كند، هموطنان ما از نبود زبان فارسى در اين 

مراسم شكايت كردند. در يك سالنى كه سكوت محض 
بنياد  جلسات  در  شد.  بلند  ايرانى ها  فرياد  صداى  است 

بين المللى مولوى درباره اين موضوع صحبت شد. 

برخورد  واكنش  اين  به  نسبت  تركيه  روزنامه هاى  البته 
اعتراض  علت  كه  دادم  توضيح  من  اما  نكردند.  خوبى 
ايرانى ها اين بود كه به آنها برخورده است و بحق هم 
به آنها برخورده است. چون اينجا به تركى و انگليسى 
حكايت  چون  نى  از  بشنو  وقتى  اما  مى دهيد  توضيح 
مى كند را شروع مى كنيد به فارسى مى خوانيد. اين تعداد 
ايرانى در اين سالن هست و با عشق مى آيند و جاى اين 
ترجمه اى  و  بگوييد  خوشامدى  هم  فارسى  به  كه  دارد 
بعد  سال  تا  شد  باعث  اتفاق  اين  باشد.  هم  فارسى  به 
برنامه اش  از  پيش  سخنرانى  در  اردوغان  طيب  رجب 
به فارسى گفت: «به نام خداوند بخشاينده مهربان» من 

خيلى خوشحال شدم. 

بعد از مراسم در مراسم چايى كه با ايشان داشتيم به 
فارسى به من گفت كه خوش آمديد. اما اين اتفاق هيچ گونه 
فرهنگى  اتفاق  يك  اين  كه  حالى  در  نكرد.  پيدا  انعكاسى 
افغانستان  سفير  اينكه  به  اشاره  با  او  سياسى.»  نه  بود 
«اما  مى كند،  مى افزايد:  شركت  مراسم  اين  در  هرساله 
نمى بينيم.  مراسم  در  را  ايران  فرهنگى  رايزن  حتى  ما 

كه  موالنا  وفات  شب  به  منتهى  چهارشب  مخصوصا 
بيشترين توريست و ايرانى در شهر قونيه است. در اين 
سراسر  از  فارسى  زبان  استادان  و  مستشرقين  مراسم 
برنامه اى  كه  است  خوب  خيلى  اين  مى آيند.  جهان 
و  ايران  فرهنگ  با  بيشتر  بتوانند  اينها  كه  كنيم  برگزار 
برنامه  اين  بدانند.  فارسى  زبان  و  ايران  به  موالنا  تعلق 
بزرگ  شاعران  معرفى  براى  باشد  بهانه اى  مى تواند 
براى  و...  خيام  و  عطار  و  فردوسى  از  پارسى گو  ديگر 
فرهنگى  مسووالن  از  بارها  من  ديگر.  كشورهاى  مردم 
خواستم هماهنگى اى انجام دهند تا نمايش شمس پرنده 
در قونيه اجرا شود.» او برخوردى كه در مراسم امسال 

از  عمدى  يا  مغرضانه  را  داد  رخ  مولوى  بزرگداشت 
را  آن  اما  و  ندانست  مراسم  رسمى  برگزار كننده  سوى 

تالشى براى زدودن نام ايران از مراسم دانست.

مراسمى به وسعت يك شهر
اربابى كه بيش از 34 سال است در مراسم وفات مولوى 
مراسم  اين  اهميت  و  كيفيت  درباره  مى كند،  شركت 
به  مانده  هفته  يك  از  گذشته  در  مراسم  «اين  مى گويد: 
شب عرس - كه شب درگذشت مولوى است - در تاريخ 
12 دسامبر در سالن بسكتبالى كه خارج از شهر بود با 
خواندن سرودهاى عرفانى آغاز مى شد. بيشتر از اشعار 
و  مى كردند  انتخاب  عرفا  و  امره  يونس  و  موالنا  جناب 
خوانده مى شد. مثال در يكى از سال ها شعرى كه در فيلم 
«محمدرسول اهللا (ص)» زن هاى مدينه مى خواندند را اجرا 
كردند. بعد توضيحى درباره مراسم سماع و اينكه سماع 
چه هست مى دهند.» اما مراسم اصلى در 17دسامبر از 
ساعت 4 بعدازظهر كه به روايتى ساعت دفن موالناست 
و  شهر  «بزرگان  مى شود:  آغاز  ايشان  بارگاه  سر  بر 
فاتحه خوانى  و  مى شدند  تربت  داخل  مولوى  نواده هاى 
شركت  تركيه  نخست وزير  حتما  همه ساله  مى كردند. 
اوزال  توركت  كه  زمانى  سال  چندين  من  خود  مى كرد. 

نخست وزير بود ايشان را در مراسم ديدم.»

گزارش

همه  كه  يم 
بودن  يى 

ق اند ه

فروزنده اربابى، تنها عضو ايرانى بنياد بين المللى«موالنا» خبر داد

حذف نام ايران در مراسم 
بزرگداشت «موالنا»

فرزانه ابراهيم زاده - برگرفته از روزنامه شرق
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صادق زيباكالم:

هر دو طرف با ديوار بلند 
تندروها مواجه هستند

حضرت  مقدس  وجود  شايد  اما  كرد،  نخواهند  باور  خيلى ها 
عيسى بن مريم (ع)، ژنو را در دقيقه 90 نجات دهد! ديروز، آخرين روز 
كارى كنگره و سنا در آمريكا بود. امروز و فردا كه تعطيالت آخر هفته 
است و از دوشنبه، تعطيالت كنگره به مناسبت كريسمس يا تولد حضرت 
مجبورند  جمهوريخواه  تندروهاى  مى شود.  آغاز  عيسى مسيح (ع) 
جديد  تحريم هاى  افزايش  قالب  در  را  خود  توپخانه  فعال-  يك ماهى  
يك ماه،  اين  ظرف  و  شود  فرجى  است  ممكن  كنند.  متوقف  ايران  عليه 
پيشرفت هايى در زمينه توافق ژنو حاصل شود كه كار را براى تصويب 
آن  مطلب  واقع  بيندازد.  عقب  به  كال  كنگره  جانب  از  جديد،  تحريم هاى 
است كه فشار راديكال هاى جمهوريخواه يا جناح راست در آمريكا روى 
اوباما براى تصويب تحريم هاى جديدتر عليه ايران، فوق العاده زياد است. 
در طى اين چند روز همانطور كه شاهد آن بوديم، تيم مذاكره كننده ايران 
كه براى مقدمات به «ژنو» رفته، كاسه صبر و تحملش لبريز شد. عباس 
عراقچى و همراهان وى نيز نسبت به اعتراض به تحريم هاى جديد و هم 
خيلى اساسى تر در اعتراض به وعده تحريم هاى بيشتر از سوى كنگره، 

ميز مذاكره را ترك كردند.
تالش  و  نيرو  همه  قوه مجريه،  مجموعه  و  اوباما  كه  است  آن  واقعيت 
خود را به كار گرفتند تا مانع از عقيم سازى توافق «ژنو» توسط كنگره 
شوند. رييس جمهور آمريكا و وزيرخارجه اش به همراه اعضاى پرنفوذ 
شد،  امضا  «ژنو»  توافقنامه  كه  روزى  از  سنا  و  كنگره  در  دموكرات 
هرآنچه نفوذ و قدرت داشته اند به كار گرفته اند تا در برابر «مجلسين» 
بايستند. البته رييس جمهور اياالت متحده طبق قانون مى تواند تحريم ها 
را «وتو» كند اما اگر تصويب تحريم هاى جديد از حمايت بيش از دوسوم 
اعضاى كنگره برخوردار باشد در آن صورت اوباما نمى تواند اجراى 
و  كنگره  رويكرد  كه  است  آن  اساسى  اشكال  بيندازد.  عقب  به  را  آن 
سنا نسبت به ايران به گونه اى است كه بعيد نيست تحريم هاى جديد با 
حمايت دوسوم نمايندگان همراه شود. با وجود آنكه برخى نمايندگان 
و سناتورهاى پرنفوذ دموكرات از توافق ژنو و تالش هاى اوباما براى 
رسيدن به نوعى توافق و تفاهم با ايران حمايت مى كنند، اما حمايت از 
درواقع  نيست.  زياد  خيلى  سنا  و  كنگره  در  اياالت متحده  رييس جمهور 
وضعيت  روحانى،  آقاى  خودمان  رييس جمهور  و  اوباما  بابت،  اين  از 
البته  هستند.  مواجه  تندروها  بلند  ديوار  با  آنها  دو  هر  دارند.  مشابهى 
در  و  آلمان  فرانسه،  انگلستان،  است.  داشته  هم  ديگرى  متحدان  اوباما 
مجموع «اتحاديه اروپا» برخالف جمهوريخواهان تندرو از «ژنو» حمايت 

كرده اند و مخالف تصويب تحريم هاى جديد از سوى آمريكا هستند. 

اگر تندروها در واشنگتن موفق نشوند در آن صورت ممكن است اجماعى 

گرفته  شكل  ايران  عليه  اصولگرايان  دولت  هشت سال  طى  كه  غرب  در 
بود شكاف بردارد. هم اروپايى ها و هم دموكرات هاى ميانه رو، خواهان 
پيشبرد توافق ژنو هستند و همچون اروپايى ها، با وضع هرگونه تحريم 
جديد عليه ايران مخالفند. در مقابل رهبران اسراييل و البى پرنفوذ آن 
تندرو،  جمهوريخواهان  همان  يا  «عقاب» ها  به همراه  آمريكا  در  كشور 
از  بسيارى  تغيير  به منظور  ايران  بر  فشار  واردكردن  بيشتر  هدفشان 
تهديد  ساختن  برطرف  خواهان  به عالوه  است.  خارجى  سياست هاى 

كامل هسته اى ايران هستند.
را  «ژنو»  توافق  نتواند  عيسى مسيح  حضرت  تولد  تعطيلى  فرصت  اگر 
ماشين  همچنان  واشنگتن  تندروهاى  تعطيالت،  از  بعد  و  دهد  نجات 
تحريم عليه ايران را به جلو ببرند در آن صورت و عمال بايد توافق «ژنو» 
را ديگر فراموش كرد. توافق «ژنو» يك فرصت تاريخى پس از 35سال 
براى ايران و غرب است كه بتوانند براى اولين بار در مسير تنش زدايى 
و وفاق حركت كنند. اگر اين اتفاق نيفتد، اين فقط توافق «ژنو» نخواهد 
تنش زدايى  كم عمر  بهار  پايان  اين؛  بلكه  رسيد  خواهد  پايان  به  كه  بود 
ميان ايران و غرب خواهد بود و صد البته، اين ايران نخواهد بود كه از 
اجرانشدن «ژنو»، متضرر مى شود. اتفاقا مجموعه غرب نيز بدون ترديد 
از عدم پايبندى به امضايشان و اثرات آن بر وضعيت خاورميانه و البته 
در  تندروها  آن،  از  پس  ديد.  خواهد  جدى  آسيب  جهانى شان،  پرستيژ 
ايران بدون ترديد، دست باال را در عرصه سياست خارجى مجددا پيدا 
خواهند كرد و به اصالح طلبان و ميانه رو ها خواهند گفت: «حاال ديديد 

حق با ما بود؟»

ادامه از صفحه اول
به صراحت بر گفت وگو با جان كري پس 

از مذاكرات ژنو تاكيد مي كند، نكته اي كه 
سال   35 طول  در  شكل  بدين  و  تاكنون 
گذشته مسبوق به سابقه نبوده است. وي 
تماس  برقراري  موضوع  به  آنكه  ضمن 
خصوصي با مقامات 1+5 اشاره مي كند 
و آن را بخشي از روندى طبيعي مي داند، 
تصريح مي كند: من با مقامات آمريكايي 
و   5+1 گروه  مقامات  ساير  همينطور  و 
و  كرده ام  صحبت  اشتون  كاترين  نيز 
همه دنبال احتماالتي براي حركت به جلو 

هستند. 
خصوصي  مذاكرات  متن  افشاي  از  وي 
مايل  كه  مي كند  تاكيد  و  مي زند  باز  سر 
اما  كند  علني  را  گفت وگو ها  متن  نيست 
اضافه مي كند: چيزي كه من از جان كري 
و خانم اشتون شنيده ام اين است كه آنها 
به نهايي كردن زودهنگام پروسه ژنو با 
متعهد  جامع  توافق  يك  به  رسيدن  هدف 

هستند و من در اين هدف شريكم.

روند پر فراز و نشيبي خواهيم داشت
تاكيد  آنكه  ضمن  ايران  خارجه  وزير 
مي كند ايران به تعهدات خود پايبند است 
و با همان شجاعتي كه در زمينه رسيدن 
به توافق مصروف داشته شده به دنبال 
هدفمان  مي گويد:  است،  روند  اين  ادامه 
داشته  غني سازي  برنامه  كه  است  اين 
نيز  و  نگراني ها  حال  عين  در  و  باشيم 
محدوديت هاي اعمال شده توسط جامعه 
بين المللي رفع شود. از آنجا كه معتقديم 
مقاصد  براي  منحصرا  برنا مه هايمان 
هيچگونه  نداريم  قصد  است،  صلح آميز 
منحصرا  ماهيت  درباره  ترديدي  و  شك 
بگذاريم،  باقي  برنا مه هايمان  صلح آميز 
پس راه حل براي رسيدن به توافق نهايي 
اراده  و  حسن نيت  به  تنها  و  است  ساده 
سياسي جدي نياز است. ظريف با اشاره 
به انتقاد دروني از وي و اينكه برخي در 
داخل كشور خواستار عزل وي شده اند، 
تاكيد مي كند: ما مي دانيم چندصدايي در 
داخل  همانند   5+1 مواضع  در  و  آمريكا 

نمايندگان  اينكه  و  دارد  وجود  ايران 
آمريكا هم به دنبال وضع تحريم هاي تازه 
و  دموكراسي  اصول  اساس  بر  باشند 
حضور نيروهاي مختلف در قدرت طبيعي 
است اما اگر منافع ملي توسط موافقان و 
حل  قابل  نكات  اين  شود  لحاظ  مخالفان 
در  مخالفت ها  مى دهد:  ادامه  وي  است. 
وقتي  اما  است  طبيعي  دولت  از  خارج 
اقدامي در داخل دولت آمريكا در تضاد با 
تحمل  قابل  غير  مي گيرد  انجام  توافقنامه 
است و پذيرفتني نيست. ظريف در ادامه 
ما  كه  مطمئنم  مي كند:  تصريح  سخنانش 
در مسيرمان به موانع ديگري برخواهيم 
نسبت  ايران  دولت  و  مردم  زيرا  خورد، 
آنها  و  دارند  شك  مقابل  طرف  نيات  به 
دارند.  ما  نيات  درباره  نگراني هايي  نيز 
مسير پرپيچ و خمي را پيش رو داريم و 
وجود  قوي  بسيار  نيروهايي  متاسفانه 
پروسه  اين  در  مي كنند  سعي  كه  دارند 
اختالل ايجاد كنند. ما بايد از اين مساله 

آگاه باشيم و با ذهن باز عمل كنيم.

پيرامون  انفعاالت  و  فعل  آخرين 
مذاكرات

با  ظريف  گفت وگوي  انتشار  از  پس 
روزنامه واشنگتن پست كه در آن در چند 
با  گفت وگو  از  صراحت  با  ظريف  وهله 
اشتون  كاترين  و  آمريكا  خارجه  وزير 
با  ايران  خارجه  وزارت  مي گويد،  سخن 
برقراري  تاييد  ضمن  اطالعيه اي  صدور 
پيرو  كرد:  تاكيد  دو  اين  ميان  تماس 
اقدام  اجراي  زمينه  در  اخير  تحوالت 
ظريف  با  آمريكا  خارجه  وزير  مشترك، 
تماس تلفني داشته و وزير خارجه ايران 
كرده  اعالم  را  ايران  نارضايتي  مراتب 
تلفني  گفت وگوي  بيانيه  اين  در  است. 
تاييد  مورد  هم  ظريف  و  اشتون  ميان 

قرار گرفته است. 
از سوي ديگر قرار است عباس عراقچي 
مذاكره كننده ارشد ايراني صبح امروز با 
خارجي  سياست  مسئول  اشتون  كاترين 
و  ديدار  بروكسل  در  اروپا  اتحاديه 
گفت وگو كند. اين ديدار همزمان با جلسه 
اروپا  اتحاديه  خارجه  وزيران  شوراي 
صبح  كه  ايران  هسته اي  مساله  درباره 
پيرامون  اشتون  و  شد  برگزار  ديروز 
مذاكرات و توافق به عمل آمده و روند آن 
هر  شد.  خواهد  برگزار  بود،  گفته  سخن 
تازه اي  جان  مي رسد  نظر  به  هست  چه 
دوباره  و  شده  دميده  مذاكرات  روند  در 

تنور ديپلماسي داغ شده باشد.
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ايران و جهان
تاثيرگذارى  عامل  كه  كرد  عادت  نظريه  اين  به  جهان  گذشته  دهه  طول  در 
از اياالت متحده به سمت چين در حركت است. «اجماع واشنگتن» در مورد 
تجددگرايى  و  پكن  اجماع  به  را  خود  جاى  آزاد  بازارهاى  و  دموكراسى 
خودكامه داده است. اعتماد به  نفس آمريكا ابتدا توسط جنگ احمقانه جرج 
بوش عليه تروريسم (كه نام دموكراسى را لكه دار كرد)، سپس توسط كاهش 
اعتبارات (كه امور مالى غرب را بدنام كرد) و سرانجام توسط عملكرد بد 
كنگره (كه دولت آمريكا را در سال 2013 تعطيل كرد) خدشه دار شد. چين با 
جسارت بيشترى حقوق خود در آسيا را مطالبه مى كرد در حالى كه اوباما 
چهره تدافعى گرفت. اوباما از عراق و افغانستان عقب نشينى كرد، عدم تمايل 
است  عالقه مند  داد  نشان  و  داد  بروز  را  اعراب  بيدارى  هدايت  براى  خود 
مسووليت ها را به مناطق ديگر يا دولت هاى محلى واگذار كند. در سال 2014 

اين توازن دوباره متحول خواهد شد. آمريكا قدرتمندتر شده و از جذابيت 
چين كاسته مى شود. سوال اينجاست كه آيا اوباماى محافظه كار و محتاط 
از اين فرصت استفاده مى كند تا تاثيرى بزرگ بر جهان بگذارد؟ تغييرات با 
مى يابد  ادامه  سال 2014  در  چين  اقتصادى  رشد  مى شوند.  شروع  اقتصاد 
از  استفاده  با  كارخانه هايش  تقويت  و  بانك ها  پاكسازى  از  پس  آمريكا  اما 
گاز شيل اين شكاف را پر مى كند. مشاركت اياالت متحده در رشد اقتصاد 
بود.  خواهد  بيشتر  چين  از  سال  هشت  ظرف  در  دومين  بار  براى  جهانى 
دهه ها طول خواهد كشيد تا درآمد سرانه چين (11 هزار دالر در سال 2014 
همزمان  برسد.  دالر)  هزار   55) آمريكا  به  خريد)  قدرت  برابرى  مبناى  بر 
آمريكا برترى خود را در سطح شركتى حفظ مى كند. در سال 2009 به نظر 
مى رسيد كه سرمايه دارى دولتى چين جايگزينى مناسب باشد: چهار مورد 
از 10 شركت بزرگ جهان چينى در مقابل فقط سه شركت از آمريكا بودند. 
از آن زمان به بعد سرمايه گذاران متوجه شدند كه «هدايت دولت» در اصل 
به معناى « دخالت دولت» است. تا سال 2013ميالدى 9 شركت از 10 شركت 
برتر جهان آمريكايى بودند. تنها استثنا شركت پتروچاينا بود. احتمال وقوع 
بحران بانكى در سال 2014 در چين بعيد نيست چرا كه وام هاى زيادى به 
شده  داده  آنها  به  وابسته  شركت هاى  و  دولتى  ادارات  مختلف  شعبه هاى 
است.در سال 2014 همه امور به دولت ها ختم مى شوند. چشم انداز سالمت 
ممكن  كنگره  جمهوريخواهان  هرچند  است  ضعيف  واشنگتن  دولت  بيشتر 
است در انتخابات ميان دوره اى ماه نوامبر با شكست مواجه شوند. اما نظريه 
اداره شدن چين توسط افراد شايسته و برنامه ريزان درازمدت باهوش به 
ويژه در سطوح محلى هنوز زير سوال است. تعداد زيادى از والدين طبقه 
متوسط براى شكايت از مدارس و مراقبت هاى بهداشتى نامناسب به اينترنت 
بهبود  براى  را  همه جانبه  تالشى  جين پينگ  شى   چين،  رهبر  آورده اند.  پناه 

خدمات محلى و از بين بردن فساد آغاز كرده است.
اما آشفتگى ها لزومًا در سطوح پايين جامعه نيست. محاكمه نمايشى بو شيالى 
رقيب آقاى شى چشمان چينى ها را بر روى ثروت فراوان نورچشمى ها و 
طبقه حاكم كشور گشود. شايد آمريكاييان در مورد پول هاى سياستمداران 
است.  دالر  فقط 1/6ميليارد  كنگره  ثروتمند  عضو  دارايى 50  اما  كنند  گاليه 
در مقابل دارايى هاى 50 عضو ثروتمند كنگره خلق چين به 95 ميليارد دالر 

مى رسد. افشاگرى هاى بيشترى نيز در آينده صورت خواهد گرفت.
اما اينها بدان معنا نيست كه رشد اقتصادى چين متوقف مى شود. بسيارى از 
اتفاقات يادآور توانايى هاى عميق تر آمريكاست كه هيچ گاه از ميان نمى روند. 
آمريكايى  دانشگاه هاى  به  را  فرزندان شان  شى  آقاى  هم  و  بو  آقاى  هم 
فرستاده اند و با ظهور مجدد اياالت متحده اجماع پكن در چشم  شهروندان 

جهان نوظهور جذابيت خود را از دست مى دهد.
آقاى شى و آقاى اوباما با چالش هاى متفاوتى مواجهند. آقاى شى مجبور 
است بر مسائل داخلى تمركز بيشترى داشته باشد. الزم است او دولت چين 
را پاكسازى كند و براى مردم دولت رفاه بسازد هرچند اين دولت مجبور 
باشد از سنگاپور ضعيف يا واشنگتن متزلزل وام بگيرد. سياست خارجى 

عاملى براى پرت كردن حواس ها و دور كردن توجهات است.

جهانى پر از فرصت
براى  كند.  پاكسازى  را  آمريكا  دولت  دارد  قصد  هم  اوباما  كه  نيست  شكى 
آقاى  اما  گيرد.  انجام  بايد  زيادى  كارهاى  متحده  اياالت  مالى  امور  بهبود 
اوباما تمايل اندكى به اصالحات نشان مى دهد و جمهوريخواهان نيز به او 
اعتماد ندارند. همانند بسيارى از ديگر روساى جمهور، اوباما در دوره دوم 
آمريكا  كه  اكنون  شد.  خواهد  متمركز  خارجى  مسائل  بر  جمهورى  رياست 

اندكى قوى تر مى شود آيا اوباما جسارت بيشترى خواهد داشت؟
رسيده  پايان  به  بوش»  «بهانه  زمان  كه  است  آن  اميدوارى  براى  دليل  يك 
كمترى  شرارت  خود  گذشتگان  با  مقايسه  در  اوباما  كه  نيست  كافى  است. 
زياد  گذاشتن  دست  روى  دست  و  انفعال  هزينه هاى  همزمان  باشد.  داشته 
مى شود. اگر اوباما در ايجاد منطقه پرواز ممنوع در سوريه همكارى مى كرد 
دست  از  را  خود  جان  نفر  هزاران  و  بود  شده  سرنگون  اسد  بشار  احتماًال 
از  آمريكا  نمى كرد.  پيدا  صلح طلب  چهره اى  هم  پوتين  والديمير  و  نمى دادند 
هر كجا كه عقب نشينى كرده است (آمريكاى التين، اروپاى شرقى، آفريقا و 

خاورميانه) خلئى پرنشدنى و نامناسب ايجاد شد.

اختيار  در  غافلگيركننده اى  و  زياد  فرصت هاى  جهان  اطراف  به  نگاهى 
تالش  و  انگيزه  سال 2014  در  باال  مقامات  اگر  مى دهد.  قرار  رئيس جمهور 
كافى از خود نشان دهند تجارت آزاد در امتداد اقيانوس هاى آرام و اطلس 
مى تواند مزاياى اقتصادى و راهبردى فراوانى به همراه داشته باشد. مرگ 
هوگو چاوس در آمريكاى التين اين فرصت را در اختيار اوباما قرار مى دهد 
تا قاره را متحد كند. آفريقا هنوز از اولين رئيس جمهور سياهپوست آمريكا 
حرف شنوى دارد. هند كه از چين ترسيده است اكنون و با توجه به سالمت 
بيشتر اقتصاد انگلوساكسون به آمريكا توجه بيشترى خواهد داشت. ساير 

كشورها نيز به همين روش عمل خواهند كرد.
هيچ كدام از اين موارد نبايد تنها ابرقدرت  جهان را ترغيب كند كه لجاجت 
و خودشيفتگى دولت بوش را به نمايش گذارد و وجهه خود را خراب كند. 
هيچ كس خواهان تهاجم نظامى يا اجراى اجبارى دموكراسى نيست. اما در 
اين  بايد  اوباما  آقاى  و  بود  خواهد  رهبر  يك  آرزوى  در  جهان  سال 2014 

نقش را عهده دار شود.

ِمركِل مرموز 
  

خبرگزارى فرانسه در گزارشى از برلين به قلم يانيك پاسكه به 
معرفى آنگال مركل صدراعظم آلمان پرداخت و نوشت: مركل 
59 ساله دختر كشيش پروتستانى اهل آلمان شرقى كمونيست 
كه سه شنبه با احراز كرسى صدراعظمى آلمان براى سومين 
بار نشان داد شايسته عنوان قدرتمند ترين زن جهان است. او 
كه رياست اتحاديه دموكرات- مسيحى آلمان را بر عهده دارد 
يكى از رهبران اروپايى است كه در خارج از خاك كشورش 
بسيار مورد انتقاد قرار دارد. مركل سه شنبه تقريباً  سه ماه 
و  سپتامبر   22 در  كشور  اين  در  انتخابات  برگزارى  از  بعد 
پس از بحث و گفت وگوى بسيار با رقباى سوسيال- دموكرات 
رياست  صدراعظمى اش،  دوران  نخست  دور  همچون  خود 
دفاع  خاطر  به  كه  او  گرفت.  دست  در  را  دولت  بزرگ  ائتالف 
آهنين  صدراعظم  نظير  القابى  با  رياضتى اش  سياست هاى  از 
مى شود  خوانده  آلمانى)  زبان   در  مامان  معناى  (به  موتى  و 
اطمينان  توانست  ميالدى   2008 سال  مالى  بحران  اوج  در 
آلمانى ها را به خود جلب كند. با اين همه، مركل محافظه كار 
بود  مواجه  شديدى  انتقادهاى  با  اروپا  جنوب  كشورهاى  در 
رياضت هاى  مسئول  را  او  كشور ها  اين  مسئوالن  و  مردم  و 
اقتصادى و اجتماعى مى دانند كه با هدف احياى روند رقابت 

اقتصادى به اين كشور ها تحميل شد. 

در  اسپانيايى  و  پرتغالى  يونانى،  خشمگين  تظاهركنندگان 
از  تصاويرى  همواره  مادريد  و  ليسبون  آتن،  خيابان هاى 
در  را  او  و  مى كردند  حمل  خود  با  هيتلرى  سبيل  با  را  مركل 
شعار هايشان نازى مى خواندند. با اين حال آنگال مركل كه در 
بخش اعظمى از سال هاى صدراعظمى اش عنوان قدرتمند ترين 
زن جهان را از سوى نشريه آمريكايى فوربس از آن خود كرده 
است اطمينان مى دهد برلين در جست وجوى هيچ نوع برترى يا 
سلطه طلبى در اتحاديه اروپا نيست. آنگال دوروتى با نام فاميل 
كاسنر به دنيا آمد. او كه يكى از عالقه مندان پرشور و حرارت 
بسيار  رياضيات  و  روسى  زبان  در  بود  روسيه  دوم  كا ترين 
بااستعداد بود و روياى كودكى اش اين بود كه روزى پاتيناژ 
است  زنى  نخستين  او  كند.  دنبال  حرفه اى  طور  به  را  هنرى 
مارگارت  از  بعد  و  گرفت  دست  در  را  آلمان  صدراعظمى  كه 
تاچر نخست وزير اسبق انگليس اولين زنى است كه هدايت يك 
كشور بزرگ اروپايى را در اختيار گرفته است. او در كشورش 
آلمان از محبوبيتى برخوردار است كه از زمان جنگ جهانى 
دوم تا كنون بى سابقه است. اسكار نيدرماير كار شناس مسائل 
سياسى مى گويد: او به نوعى مادر ملت است. مثل همه آدم ها 
به نظر مى رسد. در دوران بحران مالى مدافع منافع آلمان بود. 
همه اين مسائل او را بسيار آرام جلوه مى دهد و همين مساله 
سبب رضايت مردم است. رقباى مركل از اينكه شيوه مديريتى 
او روز به روز است و به ادعاى آن ها فاقد بينش سياسى است 

انتقاد مى كنند ولى مركل مدعى عملگرايى است. 

زمينه  در  مثال  براى  180 درجه اى  جهت هاى  تغيير  از  پوى 
 2010 سال  در  مركل  آنگال  ندارد.  هراسى  هسته اى  مسائل 
هسته اى  نيروگاه هاى  فعاليت هاى  عمر  گرفت  تصميم  ميالدى 
نيروگاه  آنكه  از  پس  بعد،  ماه  چند  اما  دهد  افزايش  را  آلمان 
دچار  ميالدى   2011 مارس  در  ژاپن  فوكوشيماى  هسته اى 
سانحه شد اعالم كرد تا سال 2022 ميالدى آلمان نيروگاه هاى 
هسته اى خود را برخواهد چيد. گرد النگوت زندگينامه نويس 
سال هاى  از  كه  مى كند  توصيف  مرموزى  انسان  را  او  مركل 
زندگى در دوران خودكامگى آلمان شرقى آموخته است چطور 
در  شهر هامبورگ  در  او  نگهدارد.  پنهان  را  خود  انديشه هاى 
شمال  آلمان متولد شد اما به واسطه شغل پدرش كه كشيش 
بود در آلمان شرقى بزرگ شد و پرورش يافت. آنگال مركل در 
رشته فيزيك دكترا گرفت و فعاليت هاى سياسى اش را همزمان 
صدراعظم  كهل  هلموت  كرد.  آغاز  برلين  ديوار  فروريختن  با 
كه  كهل  كرد.  كشف  را  او  ميالدى  سال 1990  در  آلمان  وقت 
وزارتخانه  دو  صدارتش  دوران  در  مى ناميد  دخترك  را  او 
 2000 سال  در  كرد.  واگذار  وى  به  را  زنان  و  محيط زيست 
دموكرات-  اتحاديه  صدر  در  مالى  رسوايى  كه  بود  ميالدى 
مسيحى ها اين فرصت را براى آنگال مركل فراهم كرد رياست 
بدون  پروتستان،  آنگالى  گيرد.  عهده  بر  را  بزرگ  حزب  اين 
نخست  شوهر  از  را  مركل  خانوادگى  نام  كه  مطلقه  و  فرزند 
مشهور  شيميدان  يك  همسر  اينك  هم  است  كرده  حفظ  خود 
است كه به خاطر شهرت او در سايه قرار گرفته است. مركل 
رياست حزبى در آلمان را بر عهده دارد كه به طور سنتى متعلق 
به كاتوليك ها بوده و مردان آلمان غربى بر آن سلطه داشته اند. 
به هر صورت، او موفق شده است همه رقباى بالقوه خود را از 
رازدار  بسيار  درباره زندگى خصوصى اش  ميدان خارج كند. 
است با اين حال گهگاه مى توان او را در برلين حتى زمانى كه 

در حال خريد از فروشگاه كوچك مواد غذايى است ديد.

جهان در سال 2014 در آرزوى يك رهبر است 

اكنون نوبت 
شماست آقاى اوباما 

  جان ميكلوايت/ سردبير اكونوميست / ترجمه: جواد طهماسبى

دولت  دارد  قصد  هم  اوباما  كه  نيست  شكى 
امور  بهبود  براى  كند.  پاكسازى  را  آمريكا 
بايد  زيادى  كارهاى  متحده  اياالت  مالى 
به  اندكى  تمايل  اوباما  آقاى  اما  گيرد.  انجام 
جمهوريخواهان  و  مى دهد  نشان  اصالحات 

نيز به او اعتماد ندارند. 
جمهور،  روساى  ديگر  از  بسيارى  همانند 
بر  جمهورى  رياست  دوم  دوره  در  اوباما 
اكنون  شد.  خواهد  متمركز  خارجى  مسائل 
اوباما  آيا  مى شود  قوى تر  اندكى  آمريكا  كه 

جسارت بيشترى خواهد داشت؟
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راه رسيدن به توافق هسته اى طوالنى است 

همكاران 
خطرناك 

ادوارد كار

اين قرن شايد زمان آرامش باشد اما به نظر مى رسد 
كه مهد تمدن جهان چنين چيزى را نمى پذيرد. هرچند 
كه اوباما تالش مى كند تا سياست خارجى خود را بر 
دوباره  توازنى  تا  مى دهد  وعده  و  كند  متمركز  آسيا 
كشيده  خاورميانه  سمت  به  هم  باز  سازد  برقرار 
اهميت  و  قدرت  الگو  اين   2014 سال  در  مى شود. 

بيشترى پيدا مى كند و تاثير آن چند برابر مى شود.
و  ليبى  مصر،  خونين  شورش هاى  امر  اين  دليل 
سوريه يا تالش جان كرى وزير امور خارجه آمريكا 
سمت  به  فلسطينى ها  و  اسرائيلى ها  كشاندن  براى 
رئيس جمهور  كه  است  آن  اصلى  دليل  نيست.  صلح 
انتخاب   2013 ژوئن  در  كه  ايران  جديد  و  ميانه رو 
شد حاضر است تا درباره برنامه  هسته اى كشورش 
برنامه  دارد  اصرار  ايران  بنشيند.  گفت وگو  به 
هسته اى اش صلح آميز است در حالى كه بسيارى از 
كشورهاى قدرتمند آن را به منظور دستيابى به سالح 
هسته اى مى دانند. شكست يا موفقيت در برخورد با 
سياست  درباره  جهان  قضاوت  تعيين كننده  ايران 
خارجى اوباما خواهد بود. اين كار در شكل دهى آينده 

كل خاورميانه نيز نقش خواهد داشت.

داليلى براى نگرانى
هيچ كس حتى تصور نمى كند كه اين گفت وگوها ساده 
و  مبهم  گفت وگوها  است  ممكن  دليل  سه  به  باشد. 
بدون قطعيت باشند. اول، آنكه چشم انداز رسيدن به 
توافق به همان اندازه چشم انداز حمله نظامى موشكى 
و بمباران با هدف نابودى تاسيسات هسته اى ايران 
بود  كرده  اعالم  مكرراً  اوباما  است.  امكان پذير 
نمى كند.  تحمل  را  هسته اى  سالح  داراى  ايران  كه 
اكثريت 90  با  سال 2012  در  آمريكايى  سناتورهاى 
حتى  دادند.  راى  هسته اى  ايران  عليه  يك،  مقابل  در 
تهديد  اسرائيل  كند  نقض  را  خود  وعده  اوباما  اگر 
مى دهد.  صورت  نظامى  حمله  تنهايى  به  است  كرده 
در اين حالت اگر ايران با حمله به شهرهاى اسرائيل 

يا اهداف آمريكايى به اقدامات تالفى جويانه مبادرت 
ورزد اياالت متحده نيز به اين بحران كشيده خواهد 
همواره  ديپلماسى  مذاكره،  سال ها  طول  در  شد. 
جايگزين حمله نظامى بوده است. ماه هاى آينده ثابت 
پيچيدگى  دارد.  وجود  واقعًا  جايگزين  اين  كه  مى كند 
از  مى شود.  ناشى  موضوع  اين  از  مستقيمًا  دوم 
براى  پاداشى  مى تواند  توافق  به  رسيدن  طرف،  يك 
رئيس جمهورى باشد كه تالش مى كند تا از سياست 

توافقنامه  كند.  دفاع  عربى  بيدارى  زمان  در  خود 
عليه  ديگر  جنگى  از  آمريكا  مى شود  باعث  نه  تنها 
و  كامل  ثبات  به  بلكه  كند  اجتناب  مسلمان  كشور 
قطعى امنيت خاورميانه كمك مى كند. از طرف ديگر، 

به همان اندازه كه آمريكا در جست وجوى دستيابى 
آشكار  و  مخفى  اقدامات  به  نسبت  است  توافق  به 
گفت وگو،  سال ها  طول  در  است.  بدگمان  ايران 
مذاكره كنندگان ايران صحبت هايى دوپهلو داشتند. 
بنابراين آنها ممكن است فكر كنند اين بار هم مانند 
سومين  مى شوند.  تكرار  اتفاقات  گذشته  زمان هاى 
مشكلى كه بر گفت وگوها سايه افكنده زمان است. 
تحريم ها اقتصاد ايران را ضعيف كرده اند. فروش 
نفت كه در گذشته 80 درصد از درآمدهاى دولت 
تقليل  نصف  به   2011 سال  تا  مى داد  تشكيل  را 
و  است  كاهش  روبه  كشور  ارزى  ذخاير  يافت. 
حتى منابع رسمى ميزان تورم را حدود 40 درصد 
اعالم كرده اند. از آنجايى كه اين مشكالت به دولت 
آسيب مى زند برطرف ساختن آنها ضرورى است. 

اگر  حتى  دارند.  فنى  ماهيتى  هسته اى  برنامه هاى  اما 
ماه ها  قطعى  توافق  به  رسيدن  كند  همكارى  ايران 
طول خواهد كشيد. با توجه به فقدان اعتماد و مشكل 
رفع  توافق  صورت  در  كه  تحريم هايى  برگرداندن 
مى شوند كشورها در اعطاى امتيازات به ايران ترديد 
توافق ها  پيشرفت  از  واقعًا  اينكه  مگر  كرد  خواهند 
مطمئن و قانع شده باشند. خطر در آنجاست كه آقاى 
روحانى با تحريك انتظارات و گشودن درها بر روى 

غرب ممكن است اختيارات كافى براى برقرارى رابطه 
تاييد  به  ايران  نهايى  موضع  باشد.  نداشته  غرب  با 
رهبر كشور بستگى دارد. تاكنون آيت اهللا خامنه اى از 
مواردى  در  چند  هر  است  كرده  استقبال  گفت وگوها 

نيز آمريكا را مورد تحقير قرار داد.

روشن كردن فيوزها
است.  ناخوشايند  امرى  تهديد  و  بى اعتمادى  وجود 
بنابراين  نمى كند.  مذاكره  قدرت  موضع  از  هيچ كس 
اگر قرار است گفت وگوها به جايى برسند الزم است 
نشانه  اولين  شود.  ايجاد  آنها  آينده  موفقيت  حس 
بايد از طرف مذاكره كنندگان ايرانى بيايد. رفتار آنها 
مى تواند جديت شان را به جهان ثابت كند. اگر ايرانيان 
سازند  آشكار  را  حسن نيت  نشانه هاى  اولين  بتوانند 
بالفاصله بايد به آقاى روحانى پاداش داد. نمى توان 
از اوباما انتظار داشت بتواند كنگره را در زمان كوتاه 
كه  كنگره  واقع  در  كند.  مجاب  تحريم ها  رفع  براى 
قصد دارد اين افتخار را از اوباما بگيرد و در مقابل 
نگرانى هاى بنيامين نتانياهو نخست وزير اسرائيل نيز 
حساس است مى تواند در اين موضوع نقشى حياتى 
داشته باشد. يكى از پيشنهادات آزادسازى پول هاى 
مسدودشده ايران و پيشنهاد ديگر رفع برخى تحريم ها 
از جانب كشورهاى اروپايى است. اين رويه گام  به 
گام مى تواند راهى ممكن به سوى توافق نهايى باشد. 
در بهترين حالت آمريكا و ايران مى توانند به آشتى 
برسند. اين دو كشور از برخى جهات متحدانى ذاتى 
ايجاد  براى  ايران  از  آمريكا  شاه،  زمان  در  هستند. 
مى كرد.  استفاده  خاورميانه  متالطم  منطقه  در  ثبات 
كاهش مواضع ضدآمريكايى مى تواند اين نقش را به 
به  توافقنامه ها  زياد  احتمال  به  اما  بازگرداند.  ايران 
اندازه كافى جامع نخواهند بود. با كاهش تحريم ها و 
كمتر شدن احتمال اقدام نظامى، ايران ممكن است يك 
تهديد  فقط  اوباما  آقاى  كند.  آغاز  را  بازى  ديگر  بار 
ايران را مهار مى كند اما آن را از بين نمى برد. اما با 
اين  حتى  خاورميانه  ناآرامى هاى  و  بحران ها  وجود 

كار هم مى تواند موفقيتى غيرمنتظره باشد.
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بازداشت بيش از 50 مدير 
و فرزند وزير در تركيه

دستگيرى بيش از 50 مدير و مقام مسئول در نهاد 
فرزندان  و  مختلف  هاى  وزارتخانه  و  تركيه  پليس 
چند وزير به اتهام فساد، چالش داخلى جديد دولت 

تركيه است.
قضات  از  يكى  «مليت»،  تركى  روزنامه  از  نقل  به 
و  استانبول  شهرهاى  در  تركيه  جمهورى  دادگاه 
كه  كرد  صادر  را  افرادى  بازداشت  دستور  آنكارا 
طى چند سال اخير همواره در فعاليت هاى اقتصادى 
خود داراى حاشيه امن بوده و از چهره هاى مهم و 

تأثيرگذار در معادالت اقتصادى تركيه هستند.
فرزندان وزير كشور، وزير اقتصاد و وزير مسكن و 
شهرسازى، مديرعامل بانك هالك و همسر او، چند 
وزارتخانه  چند  عاليرتبه  كارمندان  و  مقامات  از  تن 
تركيه  كارآفرينان  مهمترين  از  تن  سه  و  تركيه 
همچون «على آقا اوغلو» از جمله افرادى هستند كه 

ديروز بازداشت شدند.
كردپرس نوشت: همچنين در بين بازداشت شدگان 
خورد.  مى  چشم  به  نيز  ضراب»  «عليرضا  نام 
ضراب يكى از تجار بزرگ ايرانى است كه با «ابرو 
گوندش» خواننده مشهور تركيه ازدواج كرده و يكى 
به  توليد  و  بورس  ارز،  بازار  بزرگ  ثروتمندان  از 

شمار مى آيد. در حياط ويالى اين تاجر ايرانى در 
پر  كه  آمده  دست  به  بزرگ  چمدان  دو  استانبول، 
بزرگ  هاى  مناقصه  با  مرتبط  محرمانه  اسناد  از 

وزارتخانه ها و نهادهاى اقتصادى دولتى است.
بزرگ  رانتهاى  از  استفاده  به  شدگان  بازداشت 
منابع  از  سوءاستفاده  و  رشوه  پرداخت  اقتصادى، 

مالى دولت متهم شده اند.
افراد  دستگيرى  كه  باورند  اين  بر  تركيه  تحليلگران 
گولن»  اهللا  «فتح  پيروان  و  شاگردان  تالش  مزبور 
زانو  به  براى  تركيه  مشهور  سياسى  و  دينى  فعال 
درآوردن حزب عدالت و توسعه است و اين اقدام در 
تواند  مى  ها،  شهردارى  انتخابات  برگزارى  آستانه 
مانند يك زلزله سياسى تمام اركان حزب عدالت و 

توسعه را به لرزه دربياورد.
مقامات دولت اردوغان تاكنون نسبت به دستگيرى 
اند.  نداده  نشان  واكنشى  امروز  و  ديروز  هاى 
روزنامه استار از روزنامه هاى تاثيرگذار تركيه و 
تحليل  يك  در  اردوغان،  به  نزديك  هاى  رسانه  از 
ويژه اعالم كرد كه اصلى ترين هدف دستگيرى هاى 
اخير، كنار نهادن اردوغان از صحنه سياسى تركيه 

است.
با  نيز  االوسط»  الشرق  «پانوراما  خبرى  پايگاه 
 5 افراد،  اين  بر  عالوه  كه  نوشت  خبر  اين  انتشار 
مقام مسئول و ارشد پليس استانبول به اتهام فساد 

از پست هايشان اخراج شدند
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 كاهش سهم نفتي ايران از كل 
توليد نفت جهان تا سال 2035

برآوردها بيانگر آن است كه كل ميزان توليد نفت خام چه متعارف و چه غيرمتعارف 
توجه  با  يافت.  خواهد  كاهش  درصد  متوسط 1/13  طور  به  ساالنه  سال 2035  تا 
به جايگاه امروزه نفت و گاز در تامين انرژي مورد نياز جوامع بشري، تالش در 
جهت اكتشاف ميادين و منابع جديد نيز به يكي از مهم ترين موضوعات دولت ها و 
نهادهاي بين المللي انرژي مبدل شده و كشور هاي داراي اين منابع درصدر توجهات 
بين المللي قرار گرفته اند. اما در حالي تمركز بر ميزان ذخاير و توليد نفت و گاز از 
موجب  غيرمتعارف  منابع  افزايشي  روند  كه  است  برخوردار  توجهي  قابل  اهميت 
شده تا تقاضا براي توليدات كشورهاي توليد كننده از منابع متعارف كاهش يابد. كه 
در نتيجه اين امر بازارها به سرعت در حال تبديل شدن به بازار محلي باشند. اين 
در حالي است كه معنا و مفهوم امروزي انرژي در بازار جهاني در حال كمرنگ 
شدن است، بر اين اساس طبق گزارشي كه معاونت برنامه ريزي طي آن به ترسيم 
ميزان  است،  پرداخته  جهان  با  آن  مقايسه  و  ايران  در  نفت  آينده  و  موجود  وضع 

در سال 2014 اياالت متحده (بر اساس نرخ ارز بازار جهانى) بيش از چين 
و ژاپن بيش از هند، باعث رشد اقتصادى جهان خواهد شد. بله، چين و هند 
سريع تر از همتايان ثروتمند خود رشد خواهند كرد اما كشورهاى پيشتاز 
بازارهاى نوظهور، ديگر همانند قبل نيستند. در حالى كه غرب، سرزنده به 
نظر مى رسد و در يك وضعيت نادر در سال هاى اخير، توليد در هر سه 
منطقه مهم آن يعنى ژاپن، اروپا و اياالت متحده به صورت همزمان در حال 

افزايش است. 
اقتصاد اياالت متحده طى دو سال گذشته 4/3 ميليون شغل ايجاد كرده و 
سال  طى  نيز  ديگر  اشتغال  فرصت  ميليون  دو  از  بيش  مى شود  پيش بينى 
2014 به اقتصاد اين كشور افزوده شود. گاز شيل ارزان، قيمت انرژى را 

كاهش داده و باعث رقابتى تر شدن كاالهاى توليد اين كشور در بازارهاى 
جهانى شده است. فدرال رزرو آمريكا كه در پنج سال گذشته به طور دائم 
اقدام به چاپ پول كرده است، در سال 2014 سرعت انتشار اسكناس جديد 
را كاهش خواهد داد. اين موضوع نرخ بهره اين كشور و همچنين ارزش 

اين  جذب  دوباره  را  سرگردان  سرمايه هاى  و  داد  خواهد  افزايش  را  دالر 
كشور خواهد كرد. در اروپاى بحران زده، كسرى بودجه دولت ها به نصف 
كاهش پيدا كرده است. بهره ورى در حال افزايش، قيمت واحد نيروى كار 
در حال كاهش و كسرى بى سابقه حساب جارى كشورهاى ايتاليا و اسپانيا 
و پرتغال، در حال پايان يافتن است. بريتانيا دوباره در مسير رشد قرار 
گرفته و ژاپن از «آبه نوميكس» حمايت و آن را تشويق مى كند. اين برنامه 
كشور  اين  محبوب  نخست وزير  از  را  خود  نام  باال،  ريسك  با  اقتصادى 

«شينزو آبه» وام گرفته است. 
هيچ كدام از اين كشورهاى ثروتمند، در سال 2014 رشد سريعى نخواهند 
داشت. اياالت متحده در بهترين حالت با نرخ سه درصد رشد خواهد كرد، 
رشد ژاپن 2درصد و كشورهاى حوزه يورو، 1/2 درصد خواهد بود. اكثر 
حال  در  شكاف  اما  داشت  خواهند  بهترى  وضعيت  نوظهور  اقتصادهاى 
از  نقدينگى  فدرال رزرو،  طرف  از  نقد  پول  جريان  كاهش  با  است.  كاهش 
كه  را  ضعفى  و  شد  خواهد  خارج  توسعه  حال  در  كشورهاى  از  بسيارى 
تحت الشعاع دوران خوب اقتصاد اين كشورها قرار داشته و ناديده گرفته 
زيرساخت هاى  وضعيت  داد.  خواهد  قرار  نمايش  معرض  در  بود،  شده 
كسرى  و  ندارد  كافى  سرمايه  برزيل  است،  نامناسب  بسيار  همچنان  هند 
چينى  بانك هاى  حجم  است.  افزايش  حال  در  مجدداً  تركيه  جارى  حساب 
شركت هاى  كه  است  وام هايى  دليل  به  افزايش  اين  اما  است  يافته  افزايش 
دريافت كننده، در شرايط فعلى، بازپرداخت آن را بسيار سخت مى يابند. اين 
وضعيتى است كه ژاپن در دهه 1990 و اياالت متحده در دهه 2000 ميالدى 
تريليون ها  چين،  «سايه»  بانكدارى  سيستم  همچنين  بود.  روبه رو  آن  با 
يوان را بين سرمايه گذاران و قرض گيرندگان مبادله كرده است آن هم با 

روش هاى مخاطره آميزى كه قابل مشاهده و رديابى نيست. 
مركز  يلن،  جانت  آن  جديد  رئيس  و  آمريكا  مركزى  بانك  سال 2014،  در 

متوقف  اقتصاد  بهبود  صورت  در  فقط  پول  چاپ  بود.  خواهند  توجهات 
بهره،  نرخ  افزايش  آن  دنبال  به  و  پول  چاپ  ميزان  كاهش  اما  شد  خواهد 
مى تواند روند بهبود را به مخاطره بيفكند. فرار از اين دام، نياز به عملكرد 
كنار  در  مالى  مشوق هاى  تدريجى  بسيار  كاهش  يعنى  دارد.  استادانه اى 
اگر  طرح.  اين  مورد  در  بازار  به  واضح  و  واقعى  موقع،  به  اطالع رسانى 
فدرال رزرو همانند سال 2013 در مورد ابعاد طرح شايعه سازى كند و يا 
اخبار متناقضى را منتشر كند، چشم انداز وضعيت چندان روشن و مطمئن 
نخواهد بود. اما در هر حال رشد اقتصادى اياالت متحده در سال 2014 
شتاب بيشترى خواهد داشت مشروط بر اينكه نرخ بهره بلندمدت (نرخى 
كه اثر شديدى بر وام هاى رهنى و وام هاى اشخاص خواهد داشت) تغيير 
شديد و غيرعادى نداشته باشد. وام ها در اياالت متحده در حال بازپرداخت 
است، مخارج مصرف كنندگان و سرمايه گذارى بنگاه ها نيز در حال افزايش 
است. خوشبختانه حوزه يورو در سال 2014 رشد خواهد داشت، حتى اگر 
شكاف هاى ايجادشده در پايه و اساس اين اتحاديه هنوز ترميم نشده باشد. 
يك اتحاديه بانكى كه وجود آن براى ثبات پول واحد مهم است، در بهترين 
حالت يك پروژه در حال پيشرفت باقى خواهد ماند و رياضت اقتصادى نيز 
مانع مى شود اين اتحاديه، آن قدرى كه بايد، رشد داشته باشد. كشورهاى 
حاشيه اى اتحاديه كه وضعيت اقتصادى نامناسبى هم دارند، به خصوص 
يونان، ممكن است آينده بلندمدتى براى ماندن در حوزه يورو نداشته باشند 
اما زمان رسيدگى به اين موضوع، چند سال ديگر خواهد بود. فعًال حوزه 

يورو از بحران خارج شده و اعتمادها به آن در حال افزايش است.
ژاپن، همچنان در حال لذت بردن از تجديد حيات اقتصاد خود است. كاهش 
قيمت ها براى بيش از 20 سال، مشكل اصلى اقتصاد اين كشور بود. عمليات 
نتيجه  در  و  پول  ارزش  كاهش  باعث  كشور،  اين  مركزى  بانك  پول  چاپ 
با  ژاپن  كه  منفى  تورم  حالت  جز  به  هميشه  كه  (تركيبى  قيمت ها  افزايش 

آن روبه رو بود، خطرناك محسوب مى شود) در ژاپن مستعد اين سياست 
شد. مسلمًا وضعيتى همانند رشد سريع دهه 1980 در بين گزينه هاى فعلى 
ژاپن نيست. جمعيت، نسبت به آن زمان كاهش يافته است و كشور همچنان 
ادامه  فعلى  بهبود  مى خواهد  اگر  آبه،  است.  پاگير  و  دست  مقررات  دربند 
داشته باشد، بايد اصالحات ساختارى را آغاز كند اما وى براى انجام اين 
هدف  با  ژاپن  سال 2014،  در  همچنين  مى رسد.  نظر  به  مردد  بسيار  كار 
مى تواند  كه  داد  خواهد  افزايش  را  ماليات ها  خود،  بودجه  كسرى  كاهش 

باعث كاهش مخارج مصرف كنندگان شود. 

مشكالت نوظهور
در  كه  كشور  اين  جديد  رهبر  است.  جهان  پيش بينى  غيرقابل  گزينه  چين، 
سال 2013 زمام امور را به دست گرفت، پذيرفته كه دوران رشد اقتصادى 
10درصدى اين كشور گذشته است؛ و نرخ رشد اين كشور در سال 2014 
براى  مناسبى  رشد  نرخ  كه  بود  نخواهد  سال  در  درصد  هفت  از  بيش 
محسوب  متوسط  درآمد  سطح  و  دالرى  تريليون   10 اقتصاد  با  كشورى 
مى شود. بخش اعظم آن به اين دليل است كه رشد اخير چين، واقعى نبود 
را  توليدى  ظرفيت هاى  كه  افتاد  اتفاق  ارزانى  وام هاى  دليل  به  بيشتر  بلكه 
با  سال 2014  در  چين  داد.  افزايش  نبود  نيازى  آن  به  كه  بخش هايى  در 
بسيار  وام ها،  بازپرداخت  روند  اما  شد  نخواهد  روبه رو  بانكى  فروپاشى 
كند خواهد بود. وام هاى مشكل دار در بانك هاى هند نيز انباشته شده است. 
يك اتفاق عجيب سال 2014 تقويت شدن بانك هاى سابقًا ضعيف شده غرب 
است در حالى كه در همان زمان بانك هاى اقتصادهاى نوظهور، به تعقيب 
مشتريانى خواهند پرداخت كه توانايى بازپرداخت وام هاى خود را ندارند. 
همان طور كه نرخ رشد جهان به تدريج تغيير مى كند، اكثر خبرهاى خوب 

از غرب به گوش مى رسد.

اقتصاد

اقتصاد بين الملل - جهان در سال 2014
خبرهاى خوش اقتصادى از كشورهاى ثروتمند خواهد آمد 

نوبت غرب است 
لئو آبروزس/ترجمه: ايما موسى زاده
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ذخائر قابل استحصال نفت خام در دنيا در سال 2011 معادل 1652/6 
 9 حدود  گذشته  سال  به  نسبت  كه  شده  زده  تخمين  بشكه  ميليارد 
در  درصد  حدود 48/1  ذخائر  ميزان  اين   از  است.  يافته  رشد  درصد 
خاورميانه، 19/7 درصد در امريكاي جنوبي و مركزي، 13/2 درصد 
در امريكاي شمالي، 8/5 درصد در اروپا و آسيا و هشت درصد در 
آفريقا واقع شده است. در مجموع مي توان گفت 79 درصد ذخائر نفت 
بين،  اين  در  كه  دارند  قرار  جهان  كشور  هشت  در  استحصال  قابل 
مجموع اين ذخائر در ايران معادل 151/2 ميليارد بشكه بوده كه حدود 
9/1 درصد از ذخائر نفت جهان را به خود اختصاص داده است. ايران 
با اين ميزان ذخيره بعد از ونزوئال، عربستان و كانادا در مقام چهارم 
 81/7 معادل  كه  توليد  ميزان  درصد   95  ،2008 سال  در  دارد.  قرار 
ميليون بشكه در روز بوده، از منابع متعارف و پنج درصد باقيمانده 
از منابع غيرمتعارف تامين شده است، در حالي كه اين ميزان در سال 
در  بشكه  ميليون   101/53 معادل  درصد   87/5 به  ترتيب  به   2035
روز و 14/15 درصد يعني حدود 14/37 ميليون بشكه در روز تغيير 
خواهد كرد. بنابراين سهم منابع غيرمتعارف از كل توليد نفت افزايش 
جهاني  توليد  در  اوپك  اعضاي  سهم  سال ها  همين  طي  يافت.  خواهد 
نفت از 41/5 درصد در سال 2008، به حدود 42 درصد در سال 2035 
افزايش خواهد يافت و از طرف ديگر سهم توليد اعضاي غيراوپك از 
58/5 در سال 2008 به 58 درصد در سال 2035 كاهش مي يابد. اين 
روسيه  غيراوپك  عمده  توليد كننده  كشور هاي  بين  كه  است  حالي  در 
در سال 2008 سهم توليد 11/5 درصد از نفت خام عرضه شده در 
اختصاص  خود  به  را  غيراوپك  نفت  توليد  از  درصد   19/5 و  جهان 
داده است. بر اين اساس پيش بيني مي شود تا اين سهم به ترتيب در 
سال 2035 به 12/1 و 20/9 درصد خواهد رسيد. از سويي ديگر بيش 
از 30 درصد نفت خام توليد غيراوپك در منطقه امريكاي شمالي كه 
كه  مي شود  توليد  است،  مكزيك  و  كانادا  امريكا،  متحده  اياالت  شامل 
سهم اين كشور ها در سال 2035 به حدود 32 درصد افزايش خواهد 
يافت. برآورد ها طي اين سال ها نشان مي دهد كه ميزان توليد نفت خام 
ايران به طور متوسط ساالنه 0/27 درصد كاهش خواهد يافت و از 4/2 
ميليون بشكه در روز در سال 2008 به 3/9 ميليون بشكه در روز در 
سال 2035 خواهد رسيد. در سال 2008 سهم توليد نفت ايران از كل 
توليد نفت جهان معادل 3/9 درصد بوده است كه پيش بيني مي شود در 

سال 2035 به 3/5 درصد كاهش يابد.

اقتصاد
جهان از نگاه آمار 

اقتصاد 2014 

براى  ويژه نامه اى  ساله  هر  روال  به  اكونوميست  نشريه 
كرده  2014منتشر  سال  سياسى  اقتصادى  وقايع  پيش بينى 
باب  در  نوشتارهايى  تحرير  بر  عالوه  اكونوميست  است. 
اوضاع سياسى و اقتصادى كشورها و مناطق مختلف، آمار 
فضاى  بهبود  تورم،  اقتصادى،  رشد  نرخ  چون  داده هايى  و 
صفحات  اين  در  است.  كرده  پيش بينى  نيز   ... و  كار  و  كسب 
مختلف  حوزه هاى  در  نشريه  اين  پيش بينى  از  خالصه اى 

گردآورى شده است.
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فرهنگ 
 انتخاب محبوب ترين 
كتابخانه هاى بريتانيا

را  كشور  اين  محبوب  كتابخانه   20 فهرست  بريتانيا  هاى  كتابخانه  انجمن 
اعالم كرد.

به نقل از گاردين، كتابخانه نورفولك و نورويچ ميلينيوم امسال، هفتمين بار، 
به عنوان محبوب ترين كتابخانه بريتانيا انتخاب شد.

يك  طول  در  بازديدكننده  سيصدهزار   و  ميليون  يك  جذب  با  كتابخانه  اين 
مخاطب  جذب  در  كشور،  اين  در  ديگر  كتابخانه اى  هر  از  بيش  اخير،  سال 

موفق عمل كرده است. 
سخت  موفقيت،  اين  كسب  براى  كه  گفت  كتابخانه  اين  رييس  هالند  جنيفر 
تالش كرده اند تا بتوانند نيازهاى مخاطبان خود را برآورده كنند. وى افزود: 
بخشى از اين موفقيت را مرهون ذخيره خوب كتاب ها و نيز گوش دادن به 

نيازهاى مردم هستيم.

پس از اين كتابخانه، كتابخانه برايتون قرار گرفته است كه بيش از 974 هزار 
نفر در طول يك سال مخاطب داشته است. كتابخانه شهر نيوكاسل نيز با بيش 

از 927 هزار مخاطب، در مكان سوم قرار گرفته است.
در مجموع شمار كتابخانه هاى بريتانيا با كاهش حدود 2 درصدى در يك 
سال اخير به 4194 كتابخانه رسيده است. در همين حال شمار بازديدكنندگان 
از كتابخانه ها نيز در يك سال اخير در مجموع حدود 6 درصد كاهش يافته 
مى دهد.  نشان  كاهش  درصد  دو  از  بيش  اندكى  نيز  كتاب  ذخيره  ميزان  و 
افزايش  درصد   25 از  بيش  ها  كتابخانه  سايت  وب  از  استفاده  درحالى كه 

نشان مى دهد. 

پارسال، كتابخانه بيرمنگام به ارزش 189 ميليون پوند به شبكه كتابخانه هاى 
بريتانيا افزوده شد. گفته شد اين كتابخانه، بزرگترين كتابخانه اروپاست . اين 
كتابخانه، جايگزين كتابخانه قديمى مركزى بيرمنگام در دهه 70 ميالدى شد 
كه در سال 2012 در جايگاه دومين كتابخانه پرمخاطب بريتانيا جاى داشت 

و نزديك به يك ميليون و دويست هزار نفر بازديد كننده داشت. 
كتابخانه نورفولك و نورويچ ميلينيوم در سال 2001 ساخته شد .

بر مبناى گزارش انجمن كتابخانه هاى بريتانيا كمك مالى دولتى براى نگهدارى 
كتابخانه هاى عمومى در يك سال اخير با كاهش 4,5 درصدى روبه رو شد 
اين  مى رود  انتظار  يافت.  كاهش  پوند  هزار  پنجاه  حدود  و  ميليون  يك  به  و 
ميزان در سال 2014 با كاهشى 9,4 درصدى روبه رو و به حدود 995 هزار 

پوند برسد. 

اسامى كتابخانه هاى بريتانيا و بازديدكنندگانشان به ترتيب اولويت:
1. نورفولك و نورويچ ميلينيوم در منطقه نورفولك با يك ميليون و 273 هزار 

و 416 بازديد كننده
2. برايتون جوبيل در منطقه برايتون با 974 هزار و 890 بازديد كننده
3. نيوكاسل سيتى در منطقه نيوكاسل با 927 هزار و 831 بازديدكننده

4. وولويچ در گرينويچ با 889 هزار و 504 بازديدكننده
5. كرويدون سنترال در منطقه كرويدون با 882 هزار و 144 بازديدكننده

6. كتابخانه مركزى دوندى در منطقه دوندى با 779 هزار و 424 بازديدكننده
7. كتابخانه مركزى كمبريج در كمبريج با 778 هزار و 492 بازديدكننده
8. كتابخانه مركزى ليدز در منطقه ليدز با 741 هزار و 518 بازديدكننده

9. كتابخانه هانسلو در منطقه هانسلو با 730 هزار و 53 بازديدكننده
10. چسترفيلد در منطقه دربى شاير با 717 هزار و 471 بازديدكننده

رتبه 20 اين فهرست از آن كتابخانه اولدهام با 581 هزار و 354 بازديدكننده 
بوده است.

 نمايشگاه كتاب لندن 
جــابه جــا مى شود

نمايشگاه كتاب لندن در سال 2014 براى آخرين بار در موقعيت كنونى اش، 
يعنى ارلز كورت برگزار مى شود و اين نمايشگاه از سال بعد تغيير مكان 

خواهد داد./
 به نقل از بوك تريد، باوجود توجه خيلى زياد رسانه ها به منطقه ارلز كورت، 

آينده ارلز كورت به عنوان محل برگزارى نمايشگاه ها از سال 2015 به بعد 
نمايشگاهى  آخرين  لندن  كتاب 2014  نمايشگاه  زيرا  بود،  خواهد  نامعلوم 
است كه در موقعيت كنونى اش، يعنى ارلز كورت برگزار مى شود. از سال 

2015 به بعد، محل نمايشگاه كتاب لندن به منطقه اليمپيا منتقل مى شود.
جكس توماس مدير نمايشگاه كتاب لندن درباره اين تغيير گفت: ما به همه 
شركت كنندگان نمايشگاه كتاب لندن به دقت و بسيار گوش كرديم و در 
حالى كه اين حقيقت كه ارلز كورت ديگر جزيى از نمايشگاه نخواهد بود 
دارد،  وجود  لندن  غرب  به  كه  را  شديدى  عالقه  ما  اما  كننده است،  غمگين 
به  نمايشگاه  برگزارى  محل  كردن  منتقل  كه  داريم  باور  و  مى كنيم  درك 

اليمپيا در حال حاضر بهترين حركت براى صنعت نشر است.
 وى افزود: دوست دارم از همه، به ويژه مشاوران اختصاصى مان تشكر 
كنم كه در اين گام بعدى مهم براى نمايشگاه كتاب لندن ما را يارى كردند.

ديويد روش رييس غيراجرايى هيات مشاوران نمايشگاه كتاب لندن اضافه 
كرد: نمايشگاه كتاب لندن براى ماندن در محل برگزارى كنونى اش بسيار 
تالش كرده و مسئوالن به حرف سهامداران نيز گوش كردند و تصميمى 
كه با راى گيرى اكثريت گرفته شد، اين بود كه غرب لندن بهترين مكان براى 

برگزارى نمايشگاه در آينده نزديك است.

عالوه بر اين، اعالم شده است كه در سال 2014 نمايشگاه كتاب لندن، هفته 
كتاب را براى نخستين بار آغاز مى كند كه بخش نمايش كتاب رخداد اصلى 
سه روزه از اين برنامه پنج روزه خواهد بود. برنامه هفتگى نمايشگاه با 
كنفرانس نشر براى ذهن هاى ديجيتال در روز دوشنبه هفتم آوريل آغاز 
يازدهم  جمعه  روز  در  خالقانه  نويسندگى  گراميداشت  باآيين  و  مى شود 
هاى  هفته  در  آيين  اين  ديگر  اصلى  رخدادهاى  مى رسد.  پايان  به  آوريل 

آينده مشخص مى شوند.
هدف اين برنامه هفتگى، متمركز شدن بر اهميت محتواى نوشته شده در 
برنامه  دو  است.  متن  كننده  مصرف  و  نويسنده  ميان  كانالى  چند  مسير 
لندن بوك و هفته نمايش هم توجه به محتواى نوشته شده را در نمايشگاه 
كتاب لندن بيشتر مورد توجه قرار مى دهند و اين زمينه را با ترتيب دادن 
حقوق  تجارت  تا  نشر  صنعت  آينده  درباره  صحبت  و  روزآمد  بحث هاى  
جهانى فروش ها و مالقات هاى بين المللى در سراسر نمايشگاه كتاب، پى 

مى گيرند. 
نمايشگاه كتاب لندن 2014 از روز سه شنبه هشتم آوريل تا پنجشنبه دهم 
آوريل ادامه خواهد داشت و در ارلز كورت برگزار مى شود. دو برنامه لندن 
بوك و هفته نمايش نيز از روز دوشنبه هفتم آوريل تا جمعه يازدهم آوريل 

در جريان خواهند بود.
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به نقل از سايت اين جايزه، جايزه كتاب ملى بريتانيا 
را  بريتانيا  سال  نويسندگان  و  كتاب ها  بهترين  كه 
كه 18  خود  نهايى  فهرست   ميان  از  كند،  مى  انتخاب 
را  سال  برندگان  شده بود،  اعالم  آبانماه)  نوامبر(27 

برگزيد. 
برندگان اين جوايز عبارتند از : 

زندگى  جيسون:  «ديويد  سال:  اتوبيوگرافى/بيوگرافى 
من» نوشته ديويد جيسون (سنچورى)

نوشته  طوالنى»  «راهى  بخش  اين  هاى  فيناليست 
لى  پاتريك  نوشته  شكسته»  «مسير  تبوت،  جوديت 
جنيفر  نوشته  خنده»  در  من  زندگى  «بانكداران:   ،
مرى  نوشته  زندگى»  براى  غذا  «دستور  ساندرس، 
برى و «زير آسمان خال خالى» نوشته ريك استاين 

بودند.
جاسوس»  يك  و  افسر  «يك   : سال  داستانى  كتاب 

نوشته رابرت هريس (كورنراستون)
فيلدينگ،  هلن  نوشته  جونز»  «بريجيت  بخش  اين  در 
«سولو»  فرنچ،  دان  نوشته  عزيز»  سيلوياى  «اوه 
نوشته ويليام بويد، «سرزمينى كه ما در آن هستيم» 
نوشته آدل پاركس و «شاهزاده سفيد» نوشته فيليپا 

گرگورى ديگر نامزدهاى دريافت اين جايزه بودند. 

كتاب جنايى سال: «حامل» نوشته سوفى هانا (هادر)
فيناليست هاى اين بخش شامل «حياط درخت سيب» 
رابرت  نوشته  كوكو»  «آواى  دوتى،  لوييز  نوشته 
«دوباره  جى.كى.رولينگ)،  مستعار  اسم   ) البرايت 
نيا» نوشته تيم ويور، «دوران مرد مرده» نوشته پيتر 

جيمز و «هرگز بازنگرد» نوشته لى چايلد بودند.

كتاب غذا و نوشيدنى سال: «بخور: كتاب كوچك فست 
فود» نوشته نايجل اسليتر (هارپركالينز)

نوشته  هاليوود»  نان  «اوه!  بخش  اين  هاى  فيناليست 
پل هاليوود، «غذاهاى مطبوع كافه» نوشته تام كريج، 
راشل  نوشته  من»  كوچولوى  فرانسوى  «آشپزخانه 
اوليور  جيمى  نوشته  كن»  انداز  پس  جيمى  «با  كو، 
و  توديواال  سايروس  نوشته  باورنكردنى»  «مردان  و 

تونى سينگ 

«دختر  براى  فلين  گيليان  سال:  المللى  بين  نويسنده 
گمشده» (اوراين)

كاتون،  لنور  حسينى،  خالد  شد  موفق  نويسنده  اين 
دونا تارت، آر.جى.پاالچيو و دن براون را پشت سر 

بگذارد.

نوشته  هستم»  مالله  «من  سال:  غيرداستانى  كتاب 
مالله يوسف زاى و كريستينا لمب (اوراين)

فيناليست هاى اين بخش «رژيم سريع» نوشته مايكل 
موزلى و ميمى اسپنسر، «روى نقشه» نوشته سيمون 
گارفيلد، «فاجعه: اروپا به سمت جنگ 1914 مى رود» 
نوشته  گوليات»  و  «داود  هستينگز،  مكس  نوشته 
 «1927 آمريكاى  تابستان:  «يك  و  گلدول  مالكوم 

نوشته بيل برايسون بودند.

براى  اتكينسون  كيت  سال:  بريتانيايى  نويسنده 
«زندگى بعد از زندگى» (ترنسورلد)

ديگر نامزدهاى دريافت اين جايزه پاتريك نس، مگى 
اوفارل، يان بنكس، جيم گريس و نيل گيمن بودند.

نوشته  شيطانى»  «دندانپزشك  سال:  كودكان  كتاب 
ديويد ويليامز (هارپركالينز)

نوشته  شير»  «خوشبختانه،  بخش  اين  فيناليست هاى 
گاردنر،  سالى  نوشته  خرمگس»  «ماه   ، گيمن  نيل 
كريس  نوشته  موش»  يك  روح  و  گان  قوم  «دختر 
نوشته  گربه»  يك  و  جغد  يك  آتى  «ماجراهاى  ريدل، 
زيرشلوارى  دريايى  «دزدان  و  دونالدسون  جوليا 
دوست دارند» نوشته كلر فريدمن و بن كورت بودند.

نوشته  مسير»  پايان  «اقيانوس  سال:  شنيدارى  كتاب 
نيل گيمن (هدالين)

در اين بخش «يك افسر و يك جاسوس» نوشته رابرت 
هريس، «دندانپزشك شيطانى» نوشته ديويد ويليامز، 
آتكينسون،  كيت  نوشته  زندگى»  از  پس  «زندگى 
و  برايسون  بيل  1927»نوشته  آمريكا  تابستان:  «يك 
دريافت  نامزدهاى  ديگر  بويد  ويليام  نوشته  «سولو» 

اين جايزه بودند. 

نوشته  سرخ»  هواى  در  «ببرها  سال:  نوقلم  نويسنده 
ليزا كالوسمن (پيكادور)

«اول مرا ببوس» نوشته لوتى موگاچ، «مسايل طبيعى» 
نوشته  استخوان»  «فصل  اوسوالد،  جيمز  نوشته 
فيلر،  ناتان  نوشته  سقوط»  «ترس  شانون،  سامانتا 
«جهانى در برابر آلكس وودز» نوشته گوين اكستنس 

ديگر نامزدهاى دريافت اين جايزه بوند. 
اين جوايز كه از سوى كتابفروشان بريتانيا اهدا مى 
شود امسال با نام كتاب ملى اسپك سيورز اهدا شد. 
اين شركت حمايت مالى اين جوايز را براى سه سال 
آينده برعهده گرفته است. در سه سال اخير اين جوايز 

به نام گاالكسى اهدا مى شدند.

فرهنگ
يك افسر و يك جاسوس بهترين 

كتاب داستانى سال بريتانيا
جايزه كتاب ملى بريتانيا اسامى برندگان سال 2013 خود را در 10 بخش اعالم كرد.انتخاب 

يك افسر و يك جاسوس در بخش ادبيات داستانى از نكات مهم اين اعالم اسامى بود.

  كتاب جديد آلكس 
فرگوسن اميددار فتح بازار 

كتاب كريسمس
پيشين  مربى  فرگوسن  آلكس  سر  خودنوشت  زندگينامه 
هاى  چهره  هاى  كتاب  با  رقابت  در  يونايتد،  منچستر 

مشهور ديگر براى فتح بازار كتاب كريسمس است.-
به نقل از گاردين، خاطرات فرگوسن كه به كتاب پرفروش 
نظر  از  كريسمس  هاى  كتاب  راس  در  شده  بدل  امسال 

فروش نيز قرار گرفته است. 
از  كه  من»  خودنوشت  زندگينامه  فرگوسن:  «آلكس  كتاب 
سوى انتشارات هودر و ساوتون به بازار آمده با فروش 
همه  با  رقابت  در  هفته،  اين  در  نسخه  هزار   79 از  بيش 
خود  به  را  نخست  جايگاه  ديگر،  غيرداستانى  هاى  كتاب 

اختصاص داده است.

برمبناى گزارش موسسه نيلسن بوك اسكن كه كار تهيه 
آمار فروش در بريتانيا را برعهده دارد، اين كتاب از زمان 
انتشاراش در ماه اكتبر بيشترين شمار مخاطبان را به خود 
پرفروش  ركورد  انتشارش  هفته  نخستين  در  و  كرد  جلب 
و  شكست  را  بريتانيا  تاريخ  در  غيرداستانى  كتاب  ترين 
تاكنون با فروش بيش از 647 هزار نسخه، پرفروش ترين 

كتاب سال بريتانيا شده است. 
اينترنتى  سايت  پيشين  دبير  و  كتاب  كارشناس  دنى  نيل 
بوك سلر، گفت: كتاب فرگوسن كتاب بالمنازع پاييز بود. 
كتاب  بازار  در  كرد  تصور  بشود  آنچه  از  بيش  كتاب  اين 

موفق ظاهر شد.
را  يونايند  منچستر  گرى  مربى  سال   27 كه  فرگوسن 
برعهده داشت، كامال با اين كتاب موفق تر از كتاب هرى 
كتاب  كه  شده  ظاهر  رنجر  پارك  كويين  تيم  مربى  ردنپ 
بازار  به  كردن»  مديريت  «هميشه  عنوان  با  را  خاطراتش 
فرستاده و اين هفته با فروش نزديك به 22 هزار نسخه در 

مكان هفتم پرفروش ها ايستاده است. 
هاى  كتاب  كنار  در  مشهور  هاى  چهره  خاطرات  كتاب 

كريسمس  روزهاى  به  شدن  نزديك  با  همواره  آشپزى 
مورد توجه ترين كتاب ها هستند.

با  كه  نيز  جنگل»  ذره  «يك  فيلم  مشهور  بازيگر  خاطرات 
عنوان «ديويد جيسون: زندگى من» منتشر شده اين هفته 
موفق به فروش 56 هزار نسخه اى شد و در جايگاه سوم 

فهرست پرفروش هاى هفته ايستاد. 
اسليتر  نيگل  نوشته  فود»  فست  كوچك  كتاب  «خوردن: 
مجرى تلويزيونى و ستون نويس آبزرور كه مجموعه اى 
از دستورالعمل هاى ساده آشپزى را براى مردم پرمشغله 
ارايه مى كند با فروش نزديك به 30 هزار نسخه در جايگاه 

چهارم پرفروش هاى بريتانيا قرار گرفت.

جيمى اوليور نيز با كتاب «با جيمى پس انداز كن: هوشيار 
اين  هشتم  مكان  در  بده»  هدر  كمتر  و  بپز  سريع  بخر، 
اوليور  براى  موقعيت  اين  است.  گرفته  قرار  فهرست 
كتاب  با  پيش  سال  او  زيرا  باشد  نكردنى  باور  تواند  مى 
براى  بود،  كتابش  پنجمين  كه  اى»  دقيقه   15 «غذاهاى 
سومين سال پياپى به عنوان پرفروش ترين كتاب در بازار 
كتاب كريسمس شناخته شد. حضور كمتر او در تلويزيون 

شايد دليل قابل قبولى براى اين عدم موفقيت باشد.
جايگاه دهم نيز از آن يك كتاب آشپزى ديگر اين بار از تام 

كريج با عنوان «شايسته غذاهاى كافه اى» شد.

كتاب زندگينامه مايكل تايسون قهرمان يپشين مشت زنى 
دارد  قرار  بريتانيا  هاى  پرفروش  دوازدهم  جايگاه  در  نيز 
كه با عنوان «حقيقت بى چون و چرا: زندگينامه خودنوشت 
من» منتشر شده است. جنيفر ساندرز نيز با كتابى با عنوان 

«زندگى من در خنده» مكان چهاردهم را در اختيار دارد. 
كتاب ركوردهاى گينس سال 2014، با فروش بيش از 58 
هزار نسخه مكان دوم اين هفته را در اختيار داشت و كتاب 
ساالنه تجارت نيز جايگاه ششم را به خود اختصاص داده 
كتاب  كاغذى  جلد  غيرداستانى  هاى  كتاب  ميان  در  است. 
سوى  به  طوالنى  «راه  عنوان  با  ماندال  نلسون  زندگينامه 
آزادى» كه در مكان دهم جاى داشت، به دنبال مرگ اين 
اسطوره با بيش از 18 هزار نسخه فروش در يك هفته، در 

مكان نخست قرار گرفت.
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فرهنگ
ريتا خواننده ايرانى، اسرائيلى و پيام 

صلح او براى اين دو كشور 
تهيه: محسن غفارى /  عكس: اميد مهاجرانى

هفته نامه پرشين: ريتا جهان فروز، خواننده ايرانى االصل، چهار ساله بود كه براى اولين بار 
پشت ميكروفن رفت تا براى جشن نامزدى عمويش بخواند. وقتى پدر و مادرش ديدند كه يك 
تشويق براى دختر كوچك و چهار ساله شان، چقدر موثر بود، همواره به تشويق وى در ادامه 
اين راه پرداختند. دختر بچه كوچك آنروز، اكنون عنوان موفق ترين خواننده زن اسرائيلى را در 
شصت سال گذشته از آن خود كرده و محبوبيت بسيارى در بين مردم اسرائيل دارد. ريتا، هفته 
ى گذشته در روز پنجشنبه 13 دسامبر، به لندن آمد و در هتل هيلتون كنسرت بزرگى را برگزار 
نمود كه در آن به زبان فارسى، ِعبرى و انگليسى براى عالقمندان خود خواند. همچنين قطعاتى 

از آخرين آلبوم خود به نام، "شادى من" را نيز اجرا نمود.

 ريتا هشت ساله بود كه از ايران در سال 1970 به همراه پدر، مادر و خواهرش از تهران به 
تل آويو مهاجرت نمود. وى همچنان به داشتن ريشه ايرانى خود افتخار مى كند و براى ايران، 
سرزمينى كه در آن به دنيا آمده است، دلتنگى مى كند. ريتا اعتقاد دارد كه حساب مردم ايران از 
دولت آن جداست و اين روزها هر كسى كه اسم ايران را مى شنود، ناخودآگاه به بمب و جنگ 
و تروريست فكر مى كند در صورتيكه مردم ايران اينگونه نيستند و ما يكى از مهربان ترين 
مردمان دنيا را در ايران داريم. وى معتقد است كه ما ايرانيان بايد اين نگرش را تغيير دهيم و 
قدرت آن را هم به خوبى داريم كه اين كار را انجام دهيم. اين هنرمند زن ايرانى، اسرائيلى به 
دنبال فهم بيشتر از اين دو كشور، يعنى زادگاه خود، ايران و كشورى كه در حال حاضر در 
آلبوم  انتشار  از  هفته  سه  گذشت  از  پس  كه  بدانيد  است  جالب  است.  اسرائيل  دارد،  اقامت  آن 
آخر ريتا، كه در سال گذشته روانه بازار شد، نشان طاليى را از آن خود كرد و با اين كه ترانه 
هايش به زبان فارسى است، در بين اسرائيلى ها شهرت فراوانى كسب نمود. ريتا خوانندگى را 
از بيست و پنج سال پيش آغاز نمود و در طى اين سالها آلبوم هاى فراوانى را از خود بر جاى 
با  كه  بود  ويژن  يورو  مسابقات  در  اسرائيل  نماينده  سال 1990  در  او  همچنين  است.  گذاشته 
همراهى اركسترى از سراسر دنيا، كنسرت خود را اجرا نمود. گذشته از فعاليت خوانندگى ريتا، 
وى صاحب دو دختر به اسم مِشى 21 ساله و نوآم 12 ساله است كه حاصل ازدواج سابق وى 

با "رامى كلينشتن" كه داور مسابقات صدا در اسرائيل بود، هستند. 

اين خواننده 51 ساله در مورد بچه هايش مى گويد: مِشى خواننده بسيار خوبى است در حالى 
كه نوآم بيشتر به سمت نوازندگى عالقمند است. وى مى گويد جاى تعجب هم نيست چرا كه از 
زمان كودكى بچه هايش را به كنسرت هاى خودش مى برده است و به نوعى اين هنر در خون 

آنهاست. 
از اينها كه بگذريم، كنسرت روز پنجشنبه ريتا، سراسر انرژى بود و با اقبال فراوانى روبرو 
گشت. "ترانه هايى براى صلح" عنوان اين كنسرت بود و به حق هم توانسته بود متن كار و 
كنسرت خود را با عنوان آن هماهنگ كند. در كنسرت كه بوديد، مردم كشورهاى مختلف كه 
بيشتر آنها ايرانى و اسرائيلى بودند را مى ديديد كه با هم به جشن و رقص و پايكوبى مشغول 
بودند.همواره اين هنرمندان كشور ها بودند كه باعث برقرارى ارتباط و آشتى ميان دو و يا چند 
مليت و فرهنگ مى شدند. ايران و اسرائيل نيز از جمله كشورهايى هستند كه از بعد از انقالب 

ايران در سال 1979 روابط خود را به طور كامل قطع نمودند. 

در طى سالهاى اخير هنرمندان و مردم اين دو كشور براى ايجاد آشتى مجدد تالش هايى نمودند 
كه كه على رغم دشمنى هاى دولت ها با يكديگر، تا حدود بسيار زيادى نيز تاثيرگذار بوده اند. 
ترانه هايى براى صلح، نويد صلح براى روابط تيره و تار بود. از اين ترانه ها در فرهنگ دو 
كشور بسيار وجود دارد و اين دولتمردان هستند بايد به خواسته هاى مردم براى ارتباط با هم 
احترام گذاشته و از دشمنى و سنگ پراكنى دست بردارند. شايد ريتا و امثال وى زياد باشند كه 

با تاكيد بر فرهنگ هاى خوب كشورها، پيام صلح را به ارمغان مى آورند. 
در پايان اين كنسرت، "كتاب دخترى با قلبى شجاع، يك داستان از تهران" كه داستان زندگى 
ريتا است نيز در دسترس عالقمندان براى خريد بود كه ريتا نيز با امضا بر روى كتاب و سى 

دى هايش يادگار آن شب را به دوستدارانش هديه داد. 

كريسمس چيست و 
از كجا آمده است؟

كريسمس يكى از روزهاى مقدس سال است كه به سالروز ميالد 
جشن  كلى  طور  به  اما  دارد،  اشاره  مريم(ع)  بن  عيسى  حضرت 
سكوالر  رسوم  و  سنتها  تأثير  تحت  مسيح(ع)  تولد  كريسمس 
سنتهاى  است.  گرفته  قرار  ساتورناليا  چون  زمستانى  جشنهاى 
تزئين  مسيح،  تولد  سنتى  تصوير  نصب  دربرگيرنده  كريسمس 
درخت كريسمس و تبادل هديه و كارت تبريك و حضور بابانوئل 
در شب عيد كريسمس است و محورهاى اين عيد بر ترويج حسن 
استوار  خانوادگى  هاى  گردهمايى  و  مهربانى  بخشندگى،  نيت، 
است. كريسمس به صورت سنتى روز 25 دسامبر برگزار ميشود، 
عنوان  به  را  ژانويه   7 روز  شرقى  ارتدكس  كليساهاى  برخى  اما 
جوليان  تقويم  در  دسامبر   25 با  كه  ميگيرند  جشن  كريسمس 
نميرسد  نظر  به  و  بوده  سنتى  تنها  تاريخها  اين  است.  يكسان 
در  كريسمس  باشد.  بوده  روزى  چنين  مسيح  تولد  حقيقى  تاريخ 
بسيارى از كشورهاى سراسر جهان جشن گرفته ميشود و اين 
امر به چگونگى پراكندگى مسيحيان و فرهنگ غربى و تركيب آن 
با جشنهاى زمستانى ارتباط دارد. على رغم نفوذ شايع سنتهاى 
كريسمس آمريكايى و بريتانيايى كه در فيلمها، ادبيات، تلويزيون و 
ساير رسانه ها مشاهده ميشود، سنتهاى متعددى به منظور جشن 
كريسمس هنوز هم در مناطق و محلهاى مختلف برگزار ميشوند.

از  بسيارى  سنتهاى  در  كريسمس  از  پيش  زمستانى  جشنهاى 
فرهنگها جشن زمستانى از جشنهاى بسيار محبوب تلقى ميشود 
و بخشى از آن به كم شدن كارهاى كشاورزى در فصل زمستان 
در  جشن  مهمترين  پاك)  (عيد  ايستر  دينى  ديدگاه  از  برميگردد، 
تقويم كليسايى بوده و كريسمس از اهميت كمترى برخوردار بود، 
از سوى ديگر كليساهاى اوليه به جشن گرفتن تولد اعضاى كليسا 
از  مدرن  دوران  در  كريمسمس  جشن  برترى  بودند.  معترض 
بسيارى لحاظ منعكس كنده تأثير فزاينده سنت جشنهاى زمستانى 
ناتاليس  ساتورناليا،  جشنهاى  به  ميتوان  ميان  آن  در  كه  است 

سوليس ايويچتى، يول اشاره كرد.

در عصر رومنها، جشن ساتورناليا مشهورترين جشن زمستانى 
و زمان استراحت، جشن، شادى و پايان قوانين رسمى محسوب 
ميشد. اين جشن به احترام ساتورن از 17 تا 24 دسامبر برگزار 
ميشد اما در دوره امپراطورى اين جشن از هفت به پنج روز تقليل 

يافت.
"تولد  عنوان  تحت  دسامبر   25 روز  ايويچتى  سوليس  ناتاليس 
دربرگيرنده  و  ميشد  گرفته  جشن  نشدنى"  مغلوب  خورشيد 
امپراطورى  الگابالوس  بود.  خورشيد  خدايان  و  ها  الهه  ستايش 
در  آن  مجبوبيت  كه  بود  جشن  اين  بنيانگذار   (218-222) رومى 
دوران اريليان به اوج خود رسيد. روز 25 دسامبر همچنين تاريخ 
انقالب زمستانى است و اين جشن نشان دهنده عدم مغلوب شدن 
خورشيد در زمستان بود. بسيارى از نويسندگان اوليه مسيحيت 
تولد دوباره خورشيد را به تولد مسيح نسبت داده اند و كاتوليكها 
استدالل ميكنند كه جشن سول اينويكتوس همان تاريخ كريسمس 

و ميالد مسيح است.
جشن يول در اواخر دسامبر و اوايل ژانويه برگزار ميشد و هدف 
از آن احترام و ستايش خداى رعد بود؛ يك كنده بزرگ چوب را 
با اين اعتقاد بود كه هر جرقه رعد بيشتر باشد نشان دهنده تعداد 
آتش  شد  خواهد  متولد  آينده  سال  كه  است  گوسالهاى  يا  خوك 
به  گاهى  و  داشت  ادامه  كنده  كامل  سوختن  تا  جشن  و  ميزدند 
12 روز ميكشيد. از آنجا كه اروپاى شمالى از آخرين بخشهايى 
بود كه به مسيحيت روى آورد جشنهاى غير مسيحى آنها تأثير 
اسكانديناويها  داشت.  كريسمس  جشن  گيرى  شكلى  بر  بسيارى 
در  تدريج  به  كلمه  اين  كه  مينامند،  يول  را  كريسمس  هم  هنوز 

زبانهاى انگليسى و آلمانى معادل كريسمس شد.
 

خاستگاه هاى جشن كريسمس
به درستى مشخص نيست كه چه زمان و چرا 25 دسامبر را به 
تاريخ تولد مسيح نسبت دادند، چرا كه عهد جديد هيچ تاريخى را 
در اينباره ذكره نكرده است. توس جوليوس آفريكانوس نخستين 
رايج  در  كرد  آغاز  را  جهانى  وقايع  شرح  كه  بود  مسيحى  مورخ 
كردن اين ايده كه مسيح روز 25 دسامبر متولد شد نقش محورى 
حضرت  شدن  آبستن  تاريخ  از  پس  ماه  نه  تاريخ  اين  داشت. 
مريم(س) (25 مارس) محسوب ميشود. از سوى ديگر 25 مارس 

تاريخ اعتدال بهارى بوده و خلق حضرت آدم (ع) تلقى ميشود.
مسيحيان در دوران اوليه ظهور مسيح بر اين باور بودند كه 25 

مارس تاريخ مصلوب شدن مسيح است.
تعيين تاريخ ميالد مسيح(ع) در ابتدا الهام بخش برگزارى جشن و 
سرور نبود. ترتوليان از متألهان اوليه مسيحيت ميالد مسيح را به 
عنوان جشن مهمى در كليساى روميآفريقا تلقى نكرده است. در 
سال 245، اوريگن فيلسوف و متأله مسيحى يونانى جشن گرفتن 
ميالد مسيح را تقبيح كرد و اظهار داشت كه تنها گناهكاران روز 

تولد خود را جشن ميگرفتند.
تقويم  در  مسيح)  (ميالد  كريسمس  جشن  به  اشاره  نخستين 
گردآورى  روم  در  سال 354  در  كه  ميشود  مشاهده  فيلوكالوس 
شد. در شرق نيز مسيحيان تولد مسيح را به عنوان بخشى از عيد 

تعميد مسيح و ديدار سه مرد حكيم ستاره شنان ايرانى از عيسى 
جشن گرفته ميشود؛ اگرچه اين جشن بر تعميد مسيح تمركز دارد. 
پس از مرگ والنس امپراطور طرفدار عقايد اريوس در نبرد اديرنه 
سال 378 جشن كريسمس در شرق رنگ بيشترى به خود گرفت، 
اما اين روند در قرن چهارم بيش از پيش مجادله برانگيز بود و 
پس از آنكه گريگورى نازيانزوس در سال 381 به عنوان اسقف 
منصوب شد اين جشن از ميان رفت و در سال 400 با انتصاب 

جان كريستوستوم بار ديگر به قوت خود باز گشت.

قرون وسطى
اوايل دوران قرون وسطى روز كريسمس تحت تأثير جشن تعميد 
ايرانى  شناس  ستاره  مرد  سه  ديدار  بر  غرب  در  و  بود  مسيح 
تحت  وسطى  قرون  تقويم  اما  ميكردند.  تمركز  مسيح  نوزاد  از 
برجستگى  بود.  گرفته  قرار  كريسمس  به  مربوط  تعطيالت  نفوذ 
كريسمس پس از امپراطورى شارلمان تقويت شد، چرا كه مراسم 
تاجگذارى وى در روز كريسمس سال 800 و ويليام اول پادشاه 

بريتانيا روز كريسمس سال 1066 انجام شد.
در اواسط قرون وسطى تعطيالت كريسمس به قدرى پررنگ بود 
كه وقايع نويسان و مورخان به كرات اشاره كرده اند كه بسيارى 
از نجيب زادگان و اشراف كريسمس را جشن ميگرفتند. ريچارد 
برگزار  كريسمسى  جشن   1377 سال  در  انگلستان  پادشاه  دوم 
كرد كه 28 گاو و 3 هزار گوسفند به عنوان غذا سرو شد. سرود 
خواندن در جشنهاى كريسمس نيز از قرون وسطى شكل گرفت، 
را  موسيقى  هاى  گروه  اين  زمان  آن  نويسندگان  از  بسيارى  اما 
تقبيح كرده و اظهار داشتند كه اين شيوه ممكن است به ادامه يافتن 

سنتهاى ساتارنوليا و يول منتهى شود.
 

اصالحات دهه 1800
در طول دوره اصالحات مسيحيت، پروتستانها جشن كريسمس را 
به عنوان تجمالت كليساى كاتوليك و پاپها محكوم كردند. كليساى 
به  جشنها  اين  دينى  هاى  مؤلفه  افزايش  واسطه  به  نيز  كاتوليك 
انتقاد پروتستانها واكنش نشان داد. طى جنگ داخلى بريتانيا، در 
گيرى  سخت  و  زيستى  ساده  هوادار  پروتستانهاى   1647 سال 
در  كريسمس  طرفداران  اما  كردند  ممنوع  را  كريسمس  مذهبى 
چندين شهر تظاهرات كرده و به مدت چند هفته كنترل كانتربرى 
 ،1660 سال  در  گرفتند.  دست  در  را  انگليس)  اعظم  اسقف  (مقر 
بين  از  ممنوعيت  اين  سلطنت  به  دوم  چارلز  بازگرداندن  دوران 
به  استناد  با  انگليكن  روحانيون  از  برخى  هم  هنوز  اما  رفت، 

استداللهاى پروتستان با جشن كريسمس مخالف هستند.
(پروتستانهاى  پيوريتنها  بود،  انگلستان  مستعمره  كه  آمريكا  در 
مخالفت  كريسمس  با  مذهبى)  سختگيرى  و  زيستى  ساده  هوادار 
بوستن  در   1681 تا   1659 سال  از  كريسمس  جشن  و  كردند 
و  ويرجينيا  ساكنان  زمان  همان  در  ميشد.  تلقى  غيرقانونى 
از  پس  ميكردند،  برگزار  آزادانه  را  كريسمس  مراسم  نيويورك 
انگليسى  رسوم  به  كريسمس  دادن  نسبت  علت  به  آمريكا  انقالب 

جشن كريسمس محبوبيت خود را از دست داد.
طى دهه 1820 كه تنشهاى فرقه اى در انگلستان آرام شده بود، 
نويسندگان بريتانيايى نسبت به از بين رفتن و كمرنگ شدن جنش 
كريسمس ابراز نگرانى كردند و تالشهايى در راستاى احياى اين 
در  كه  ديكنز  چارلز  كريسمس  ترانه  كتاب  گرفت.  صورت  سنتها 
با  كريسمس  مجدد  خلق  در  مهمى  نقش  شد  منتشر   1843 سال 

محور خانواده، حسن نيت و مهربانى ايفا كرد.
واسطه  به  آمريكا  در  كريسمس  به  عالقه  نوزدهم  قرن  اوايل 
مهاجران  شد.  احيا  ايروينگ  واشنگتن  نوشته  كوتاه  داستان  چند 
آلمانى و آمريكايى هايى كه پس از جنگ داخلى آمريكا به كشور 
بازگشتند سهم مهميدر آوردن سنتهاى كريسمس اروپايى به قاره 
آمريكا برعهده داشتند. كريسمس در سال 1870 به عنوان يكى از 

تعطيالت فدرال ايالت متحده اعالم شد.

قرن بيستم و پس از آن
در سال 1914، نخستين سال جنگ جهانى اول ميان سربازهاى 
و  گرفت  رسميشكل  وغير  موقت  بس  آتش  بريتانيايى  و  آلمانى 
كريسمس  سرودهاى  خواندن  به  اقدام  طرف  دو  هر  سربازان 
كرده و جنگ را متوقف كردند، از سوى ديگر داستانهاى بسيارى 
درباره اين آتش بس روايت شده اما شواهدى مبنى بر وقوع اين 

رويداد وجود ندارد.
ماهيت  برسر  اى  مناقشه  با  متحده  اياالت  بيستم  قرن  اواخر 
مواجه  سكوالر  يا  دينى  جشن  عنوان  به  آن  جايگاه  و  كريسمس 
عنوان  به  را  كريسمس  شناختن  رسميت  به  برخى  كه  چرا  شد، 
اين  و  ميدانند  دولت  و  كليسا  جدايى  قانون  نقض  فدرال  تعطيالت 
عالى  دادگاه  و  شد  مطرح  مختلف  هاى  دادگاه  در  بار  چندين  امر 
رسميت  به  كه  داد  حكم   2000 دسامبر   19 روز  متحده  اياالت 
عمومينقض  رسميو  تعطيالت  عنوان  به  كريسمس  روز  شناخت 
يك  روز  اين  كه  چرا  نيست  حكومت  از  دين  جدايى  قانون  كننده 

هدف واضح سكوالر در پى دارد.
نگرانى هايى كه در رابطه با تركيب ماهيت سكوالر با كريسمس 
در  دارد.  ادامه  نيز  ويكم  بيست  قرن  در  داشت  وجود  مسيحى 
آمريكايى  كاران  محافظه  همراه  مسيحيان  از  برخى   2005 سال 
عليه سكوالر شدن كريسمس تظاهرات كردند. برخى اعتقاد دارند 
كه كريسمس با روندهاى سكوالر يا اشخاص و سازمانهاى ضد 

مسيحى مورد تهديد واقع ميشود.
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دنيا  به  تهران  در  شمسى  سال 1281  در  صبا  ابوالحسن 
كه  زمانى  از  و  كودكى  از  را  موسيقى  آموختن  وى  آمد. 
دوران طاليى موسيقى و حيات اساتيد برجسته بود، آغاز 
كرد. او كه ابتدا نواختن سه تار را نزد پدر خويش، كمال 
السلطنه، و همين طور اصول مقدماتى تمبك نوازى را نزد 
عمه خويش فراگرفته بود، در اين زمان به حضور اساتيد 
سه  و  تار  (در  خان  درويش  و  ميرزاعبداهللا  چون  بزرگى 
تار)، حسين خان اسماعيل زاده (در كمانچه)، على اكبرخان 
شاهى (درسنتور) وحاجى خان ضرب گير (در تمبك) راه 

يافت و توانست كمال استفاده را از اين اساتيد بنمايد.

وى بعدها با حسين خان هنگ آفرين ( كه از موسيقيدانان 
نظام بود) آشنا شد و فراگيرى ساز ويولن را نزد او آغاز 
تشكيل  و  اروپا  از  وزيرى  علينقى  بازگشت  از  كرد.پس 
و  اصول  توانست  صبا  وى،  توسط  موسيقى  مدرسه 
مسائل  اروپايى)،  سبك  (به  نوازى  ويولن  صحيح  قواعد 
بياموزد.  وى  از  را  نت  خط  و  موسيقى  آكادميك  و  علمى 
پس از چندى نيز به عنوان اولين آموزگار ساز ويولن در 
مدرسه وزيرى انتخاب شد و به پرورش شاگرد پرداخت. 
نوشته  را  ويولن  آموزشى  كتابهاى  كه  بود  زمان  آن  در 
رشت  به  وزيرى  پيشنهاد  به  بعد،  چندى  نمود.  منتشر  و 
تأسيس  شهر  آن  در  كوچكى  موسيقى  مدرسه  و  رفت 
«زرد  چون  قطعاتى  توانست  وى  كه  بود  آنجا  در  نمود. 
بر  را  چوپى»  «رقص  و  «كوهستانى»  «درقفس»،  مليجه»، 
ناحيه  آن  فولكلوريك  موسيقى  رايج  هاى  ملودى  اساس 

تدوين كند.
زرد مليجه، زيباترين و معروفترين قطعه محلى صباست 
كه بر اساس حالت نغمه خوانى نوعى پرنده كوچك، ساخته 
شده است.صبا در سال 1317، با حسين تهرانى آشنا شد 
به  موسيقايى  وزن  و  ريتم  باب  در  شايانى  هاى  كمك  و 
دو  آن  هنرى  همكارى  باعث  سرانجام  كه  نمود  تهرانى، 
اولين  عنوان  به  ملى  راديوى  تأسيس  با  صبا  استاد  شد. 
و  تكنوازى  برنامه  اجراى  به  راديو  در  ويولن  سوليست 
دونوازى پرداخت. اين امر باعث شد كه روح اهللا خالقى نيز 
از وى دعوت كند تا در اركستر خود به همكارى بپردازد. 

ويولن  مايستر  و  سوليست  نقش  اركستر،  اين  در  وى 
نوازها را بر عهده داشت. بعدها زمانيكه با حبيب سماعى 
و هنرش در سنتورنوازى آشنا شد، اطالعات سنتورنوازى 
خود را بخصوص در زمينه پايه چهارمضراب ها، در نزد 
حبيب تكميل نمود و بدين وسيله توانست سه دوره كتاب 

رديف براى سنتور نيز تنظيم كند. وى در اين كتابها، براى 
اولين بار، رديف و قطعات سنتور را به خط نت درآورد.

داشت.  تبحر  بسيار  نيز  تار  سه  نوازندگى  در  صبا 
صفحه  و  راديويى  هاى  نواخته  از  تار،  سه  بر  وى  تسلط 
قابل  كامال  او،  از  موجود  گرامافون  شده  ضبط  هاى 
براى  زمينه  اين  در  را  كتابهايى  توانست  وى  است.  فهم 

آموزش تار و سه تار منتشر كند كه هنوز هم مورد استفاده 
در  صبا  ابوالحسن  گيرد.  مى  قرار  سازها  اين  هنرجويان 
ساخت قطعات موسيقى در فرم هاى مختلف از قبيل پيش 
هاى  چهارمضراب  (مانند  چهارمضراب  ضربى،  درآمد، 
رنگ،  و  و...)  زندان  به  بهارمست،  سامانى،  شتر،  زنگ 

بسيار فعال بود ولى جاى بسى تعجب است كه چرا وى 
هرگز تصنيفى نساخت ؟! در ضمن وى در هنرهاى ديگرى 
چون خوشنويسى، سازسازى و پيكره سازى نيز دستى 
يادگيرى  در  اساتيد  بهترين  از  صبا  كه  داشت.همانطور 
برجسته  توانست  نيز  طور  همين  نمود،  استفاده  موسيقى 

ترين اساتيد را به جامعه موسيقى تقديم كند.

افرادى چون: مهدى خالدى، على تجويدى، همايون خرم، 
حسين ملك، فرامرز پايور، حسن كسايى، حسين تهرانى، 
و...  مهر  قنبرى  ابراهيم  بديعى،  اهللا  رحمت  صبا،  حسين 
به  ما  زمان  اساتيد  ترين  شاخص  از  كه  اند  جمله  آن  از 
شاگردانش  كنار  در  بارها  و  بارها  روند.صبا  مى  شمار 
را  كار  اين  و  پرداخت  كنسرت  اجراى  و  برنامه  ضبط  به 
هميشه باعث افتخار خود مى دانست! صبا اسوه انسانيت 
و مردانگى بود. وى حتى از برخى از شاگردانش كه وضع 
اقتصادى خوبى نداشتند، شهريه تدريس دريافت نمى كرد. 
كسى نبود كه از صبا بد بگويد و همگى او را به عنوان يك 
انسان كامل مى شناختند. او مى دانست كه اگر انسانيت 
نخواهد  ارزشى  هيچ  هنر  آن  ديگر  كنند،  حذف  هنر  از  را 
اگر  كرد.امروزه  صبا  را  صبا  كه  بود  امر  همين  داشت. 
روسيه  موتزارت،  به  اتريش  بتهوون،  به  آلمان  موسيقى 
بايد  هم  ما  بالد،  مى  وردى  به  ايتاليا  و  چايكوفسكى  به 
نام  كه  كنيم  افتخار  صبا  ابوالحسن  چون  هايى  انسان  به 
ترديد  بدون  و  كردند  مطرح  جهان  در  را  ايرانى  موسيقى 
اگر وى و فعاليت هايش نبود، موسيقى ما به اين پيشرفت 

و اعتال دست نمى يافت.
موسيقى  تعليم  به  خود  عمر  آخر  تا  صبا  ابوالحسن   
مشغول بود. وى در 29 آذرماه سال 1336 در سن پنجاه 
و پنج سالگى بر اثر بيمارى قلبى در تهران درگذشت و با 
يك تشييع جنازه ى باشكوه در گورستان ظهيرالدوله ى 
مرگش،  از  پس  صبا  ى  خانه  شد.  سپرده  خاك  به  تهران 
كشور  زيباى  هنرهاى  ى  دانشكده  توسط  سال 1353  در 
تبديل به موزه شد و بسيارى از نقاشى ها و آثار تزئينى و 

سازهايى كه ساخته بود در آن نگاهدارى مى شود.
با  ايرانى،  ى  برجسته  معاصر  شاعر  شهريار،  استاد 
ابوالحسن صبا از دوران جوانى صميمى بود و در زمان 
مرگ او نيز، بر بالينش حضور داشت. استاد شهريار قطعه 

ى زير را پس از مرگ ابوالحسن صبا سروده است:

اى صبا با تو چه گفتند كه خاموش شدى؟
چه شرابى به تو دادند كه مدهوش شدى؟

تو كه آتشكده ى عشق و محبت بودى
چه بال رفت كه خاكستر خاموش شدى؟

به چه دستى زدى آن ساز شبانگاهى را
كه خود از رقت آن بى خود و بى هوش شدى

تو به صد نغمه، زبان بودى و دل ها هم گوش
چه شنفتى كه زبان بستى و خود گوش شدى؟

خلق را گر چه وفا نيست و ليكن گل من
نه گمان دار كه رفتى و فراموش شدى

تا ابد خاطر ما خونى و رنگين از تست
تو هم آميخته با خون سياوش شدى

29 آذرماه 1336 درگذشت ابوالحسن صبا

اى صبــا با تو 
چه گفتنــدكه 
خاموش شدى؟

.امروزه اگر موسيقى آلمان به بتهوون، اتريش به موتزارت، روسيه 
انسان  به  بايد  هم  ما  بالد،  مى  وردى  به  ايتاليا  و  چايكوفسكى  به 
هايى چون ابوالحسن صبا افتخار كنيم كه نام موسيقى ايرانى را 
در جهان مطرح كردند و بدون ترديد اگر وى و فعاليت هايش نبود، 

موسيقى ما به اين پيشرفت و اعتال دست نمى يافت.

احتمال انتشار آلبوم يا ترانه هاى تازه «كويين»؛

كشف قطعه هاى منتشرنشده اى 
از فردى مركورى

مى گويد  «كويين»  انگليسى  راك  گروه  گيتاريست  مى،  برايان 
آثار  بين  در  مركورى  فردى  ضبط شده  صداى  از  قطعه هايى 
بشود  است  ممكن  كه  شده  پيدا  گروه  فقيد  خواننده  از  باقى مانده 

با آن ها آلبومى تهيه و منتشر 
كرد.

 پس از مرگ مركورى اعضاى 
اجراهاى  تنظيم  با  گروه  ديگر 
خواننده آلبوم «ساخت بهشت» 
(Made in Heaven) را تهيه 
و روانه بازار كردند كه مى آن 
كويين  گروه  آلبوم  بهترين  را 

مى داند.

 مى كه به همراه ويليام اوربيت 
سرگرم ديجيتال سازى آرشيو 

كويين است مى گويد چند قطعه ترانه خوانى و چند اجراى آزمايشى 
از مركورى پيدا كرده كه شايد بشود با آن ها آلبومى يا دست كم 
آن ها  درباره  مى   كه  قطعه هايى  بيشتر  كرد.  درست  ترانه  چند 
صحبت مى كند در سال 1983 ضبط شده اند و در ميان آن ها سه 

ترانه دونفره با مايكل جكسون هم وجود دارد.

 فردى مركورى در 24 نوامبر سال 1991 بر اثر ابتال به بيمارى 
ايدز درگذشت.
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فرار سران حزب توده 
از زندان قصر

روز 24 آذرماه 1329 با يك نقشه قبلى، بنيانگذاران و سران 
حزب توده ايران كه برخى از آنان در كابينه هاى پيش از آن 
چند  كردند.  فرار  قصر  زندان  از  بودند،  رسيده  هم  وزارت  به 
تن از آنان ازجمله نورالدين كيانورى، مرتضى يزدى، جودت، 
نوشين و قاسمى قبال در اختيار محاكم نظامى بودند كه دادگاه 
اوايل آذر ماه آن سال به اعتراض شان رسيدگى و اقدام محاكم 
نظامى درباره آنان را خارج از صالحيت اعالم كرد و حكم داد 
كه پرونده جهت تحقيق به دادسراى تهران ارسال شود. پس 
از ابالغ حكم به دستگاه قضايى ارتش، بررسى و مذاكره براى 

رد يا قبول آن آغاز شد.
هنوز تصميمى  كه  حالى  در  حكم  اين  صدور  از  پس  روز   18
درباره ارسال پرونده به دادسراى تهران گرفته نشده بود و 
بعيد بود كه با آن موافقت شود، با تهيه نقشه قبلى، يك نفر با 
لباس افسرى ارتش و خودرو نظامى به زندان قصر مراجعه 
زندانيان  و  معرفى  ارتش  قضايى  دستگاه  نماينده  را  خود  و 
در  پيش  از  كه  هم  زندان  نگهبان  افسر  دو  گرفت.  تحويل  را 
خودرو  همين  با  زندانيان  بدرقه  بهانه  به  بودند  ماجرا  جريان 

فرار كردند.
نورالدين كيانورى در كتاب خاطراتش ماجراى فرار از زندان 
را چنين روايت كرده است: «دوستان ما در سازمان افسرى با 
تالش موفق شدند كه دو افسر شهربانى- ستوان [حسين] قبادى 
و ستوان رفعت محمدزاده را به عنوان افسران نگهبان داخلى 
و خارجى به زندان قصر منتقل كنند (البته يكى از آنها از قبل 
بود). اين كار دشوارى نبود، زيرا كار در زندان براى افسران 
شهربانى هيچ كششى نداشت و معموال افسران بى دست و پا به 
زندان منتقل مى شدند. اين دو نفر در شيفت هاى مختلف بودند 
تا باالخره موقعيت را به گونه اى فراهم كردند كه در يك شيفت 
كاغذ  روى  بر  افسرى  سازمان  در  ما  دوستان  بگيرند.  قرار 
ستاد ارتش يك حكم ساختگى به امضاي رزم آرا درست كردند 
و با يك كاميون نظامى به زندان مراجعه كردند و درخواست 
تحويل ما را براى انتقال كردند. چون تحويل گرفتن ما سابقه 
داشت براى افسران و درجه داران مساله غيرعادى و مشكوكى 
يك  و  برمى دارد  را  تلفن  قبادى،  خارجى،  نگهبان  افسر  نبود. 
شماره جعلى مى گيرد و وانمود مى كند كه در حال صحبت و 
كسب اجازه براى تحويل ماست. افرادى كه براى انتقال ما آمده 
آنها  البته  مى شدند،  سرباز  تعدادى  و  افسر  يك  شامل  بودند 
اسلحه همراه نداشتند و تنها جلد پارابلوم و... داشتند كه داخل 
نداشته  مسلحانه  جنبه  شد  فاش  مساله  اگر  تا  بود،  كاغذ  آن 
باشد. باالخره به داخل بند خبر دادند كه اين افراد براى انتقال 
آماده شوند. در اين موقع ساير زندانيان شروع به داد و فرياد 
كردند كه رفقاى ما را به كجا مى بريد، مى خواهيد آنها را اعدام 
كنيد و... البته ما به يك نفر كه مورد اعتماد بود و مسووليت 
ساير زندانيان را داشت، جريان را گفته بوديم كه پس از خروج 
ما سايرين را آرام و خيالشان را راحت كند كه اتفاق سويى 
براى ما نيفتاده است... طرح فرار توسط هيات دبيران سازمان 
افسرى و مسوول آن در رهبرى حزب، كه در آن زمان دكتر 
آن  در  افسرى  سازمان  دبيران  هيات  شد.  ريخته  بود،  فروتن 
زمان عبارت بود از سرهنگ مبشرى، سرهنگ سيامك، سرگرد 
وكيلى، ستوان  دو مهندس محقق زاده، ستوان يكم مرزبان. به 
دو  شديم.  خارج  زندان  از  و  شديم  كاميون  سوار  ما  حال  هر 
افسر نگهبان هم با ما آمدند. البته ستوان قبادى با عجله اى كه 
داشت كالهش را جا گذاشت.  ما را به خانه هاى امنى كه از قبل 
تهيه شده بود منتقل كردند. مدتى پس از خروج ما، ماموران 
تلفن  زندان  داخل  به  قبادى نيست.  كه  متوجه مى شوند  زندان 
مى زنند و مى بينند كه افسر نگهبان داخل هم نيست. به مركز 
شهربانى تلفن مى زنند و آنها با ستاد ارتش تماس مى گيرند و 
متوجه فرار ما مى شوند. بالفاصله گشت در شهر به راه افتاد 
و با طياره جاده هاى اطراف جست وجو شد، ولى كار از كار 

گذشته بود و ما در شهر تهران مخفى شده بوديم.» 

از ميان اين عده بعدا دكتر يزدى دستگير و به اعدام محكوم 
شد كه مجازات او به حبس ابد كاهش يافت.

حزب توده پس از تيراندازى به شاه در 15 بهمن سال 1327 
تحت  آن  سران  و  شده  اعالم  غيرقانونى  تهران،  دانشگاه  در 
تعقيب قرار گرفته و به تدريج دستگير شده بودند. سال ها بعد، 
از  يكى  دولت  اين  شوروى،  با  ايران  مناسبات  بهبود  از  پس 
دو افسر نگهبان زندان قصر را كه پس از فرار به آن كشور 

پناهنده شده بود، به ايران تسليم كرد كه اعدام شد.
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تاريخ

بلشويك ها و قيام جنگل
شب 18 ماه مه ناوگان ولگا – خزر از باكو روانه دريا شد و در سپيده دم 
آتشبار  استقرار  محل  كه  را  غازيان  گلوله باران  و  رسيد  انزلى  نزديكى  به 
بود،  انگلستان  سربازان  نفرى  نيرومند 2000  پادگان  نيروهاى  و  توپخانه 

آغاز كرد. 
شب 18 ماه مه ناوگان ولگا – خزر از باكو روانه دريا شد و در سپيده دم 
آتشبار  استقرار  محل  كه  را  غازيان  گلوله باران  و  رسيد  انزلى  نزديكى  به 
بود،  انگلستان  سربازان  نفرى  نيرومند 2000  پادگان  نيروهاى  و  توپخانه 
آغاز كرد. همزمان، ناوشكن هاى شوروى در غرب رشت ظاهر شدند و در 
سمت شرق نيز سه ستون مشتمل بر «چندين هزار نيرو» تحت فرماندهى 
نظامى  نماينده  بعدها  كه  پياليوف  كردند.  حمله  انزلى  ساحل  به  كوژانوف 
مسكو در حكومت كوچك خان شد، شرح مفصل اين اطالعات را داده است. 

بنا به گزارش او، نيروهاى كوچك خان در 22 ژوئن به 8000 نفر رسيده 
بود كه از ميان آنها 5000 يا 6000 نفر سربازان و افسران شوروى بودند.

را  ولگا  در  كوك  ناوگان  يك  فرماندهى  كه    – راسكولنيكوف  مه،   19 در 
برعهده داشت و هم او بود كه همراه نيروهايش پا به انزلى گذاشت-  به 
لنين تلگراف زد كه «ماموريت جنگى... در درياى خزر به طور كامل به اجرا 
«درياى  كرد:  اعالم   – مه   23 – پراودا  روزنامه  حال  همان  در  و  درآمد»، 

خزر،  درياى شوروى است.» 

مسكو عزم خود را براى هجوم به ايران بى طرف و مستقل جزم كرده بود 
يا الاقل بايد حفظ ظاهر مى كرد. به راسكولنيكوف چنين دستور داده شد: 
«نكته مهم اين است كه هيچ گونه سوءظنى در مورد تالش (شوروى ها) براى 

فتح برانگيخته نشود» (از دستور تروتسكى)؛ «ما بايد كامال در سايه باشيم» 
و عالوه بر اين «شما بايد از طريق راديو به ما اعالم كنيد كه انزلى توسط 
كوچك خان فتح شده است و او خواستار ماندن تو در انزلى شده و اجازه 

انگلستان  حاكمان  «به  بايد  كاراخان)؛  دستور  (از  است»  داده  را  كار  اين 
موثرى  نحو  به  را  ايران)  امور  (در  مداخله  عدم  حاضريم  ما   ... كه  فهماند 
در  انگلستان  با  خود  روابط  «در  و  تروتسكى)  دستور  (از  كنيم»  تضمين 

شرق كامال مسالمت آميز عمل مى كنيم.»

منبع: بلشويك ها و نهضت جنگل، مويسى پرسيستس، ترجمه: حميد احمدى

 از كنسولگرى روس 200 قزاق و 50 سرباز پياده، از كنسولگرى انگليس 
100 سرباز انگليسى و 50 سرباز هندى و از كنسولگرى آلمان ده ها نظامى 
آلمانى محافظت مى كردند. در سال 1293 ايران به آينده اى مبهم و نوميدانه 
و  انگليسى ها  بود.  داده  تن  بيگانه  نيروهاى  توسط  كشور  اشغال  خاطر  به 
روس ها در اين سال كه سال آغازين جنگ اول جهانى بود، با روساى قبايل 
در  و  مى كردند  نظارت  كشور  اصلى  راه هاى  بر  داشتند،  مستقيم  مراوده 

شهرهاى شمالى و جنوبى ايران سربازخانه داشتند.
ماه  در  و  افتادند  راه  به  تهران  سوى  به  روس  قواى   1294 خرداد  در 
شهريور  ماه  در  درآوردند.  خود  اشغال  به  را  بوشهر  انگليس  قواى  مرداد 
رئيسعلى دلوارى در جريان مقاومت دليرانه تنگستانى  ها در برابر پيشروى 
نظاميان انگليسى به شهادت رسيد. نظاميان روس، 17 آبان 1294 به قزوين 
يكسو  از  روس  نظاميان  گرفت.  قرار  اشغال  آستانه  در  تهران  و  رسيدند 
ديگر  سوى  از  و  افتادند  راه  به  تهران  سمت  به  كرج  شهر  اشغال  از  پس 

شهر  وارد  گذشته  كشور  شمالى  مرزهاى  از  جداگانه  آنها  از  ستون هايى 
انزلى شدند. 

نيروى  همراه  به  مجلس  نمايندگان  از  زيادى  تعداد  وقايع  اين  با  همزمان 
ژاندارمرى و وزيرمختار آلمان به قم رفتند و «كميته دفاع ملى» در اين شهر 
روسيه،  قشون  حركت  ادامه  صورت  در  داد  هشدار  احمدشاه  شد.  تشكيل 
پايتخت را به اصفهان منتقل خواهد كرد. علماى قم عليه متفقين فتواى جهاد 
دادند و مجلس كه از اكثريت افتاده بود، تعطيل شد. سرانجام وزراى مختار 
روسيه و انگلستان در ديدار با احمد شاه، او را از ترك پايتخت منصرف 
كردند. قرار شد قواى روسيه به سوى قزوين بازگردد، اما مدتى بعد ساوه 

را اشغال كردند.
اعضاى كميته دفاع ملى از قم به اصفهان و از آنجا به كرمانشاه رفتند و 

در اتحاد با حاكم وقت لرستان و خوزستان و عشاير قشقايى، «دولت دفاع 
ملى» تشكيل دادند. انگليسى ها در مقابل، عشاير خمسه و بختيارى و قبايل 
عرب را عليه دولت دفاع ملى مسلح و مقدمات تشكيل «پليس جنوب» را فراهم 
كردند. با نزديك شدن ارتش روسيه از شمال، كميته دفاع ملى كرمانشاه را 
به سوى قصر شيرين و كرند ترك كرد. پليس جنوب سرانجام در ماه اسفند 
روسيه  نظاميان  آن  با  همزمان  گرفت.  شكل  اِس.پى.آر  اختصارى  نام  با 
درآوردند.  خود  اشغال  به  نيز  را  شهر  اين  و  كردند  پيشروى  اصفهان  تا 
ملى  دفاع  كميته  شد.  اشغال  روس  قواى  سوى  از  نيز  كرمانشاه  همزمان 
در بهار سال بعد به بغداد و كاظمين منتقل شد. در اين هنگام نيمه شمالى 
كشور كامال تحت كنترل روسيه قرار داشت، سفير عثمانى اسير شده بود و 

مهاجران ايرانى از كشور اخراج شده بودند.
دادند  تشكيل  بغداد  در  را  ايران»  جنگى  «هيات  خرداد  نهم  روز  مهاجران، 
و چند روز بعد به همراه ارتش عثمانى دوباره به خاك ايران وارد شدند. 
محسوب  ماجرا  چرخش  نقطه   1295 تير  دهم  روز  در  كرمانشاه  تصرف 
بعد  روز  چند  و  شد  وارد  همدان  به  مرداد  نيمه  در  عثمانى  ارتش  مى شد. 
قزوين را تصرف كرد. اواخر مرداد سفراى متفقين اعضاى خانواده خود را 
از تهران راهى اروپا كردند و در ميان ارامنه شهر هراس افتاده بود. شارژ 

دافر عثمانى در تهران اعالميه اى صادر كرد و در آن به همه اطمينان داد كه 
«از طرف اردوى مظفر و منصور عثمانى به هيچ كس اذيت و آزار نخواهد 
شد و اهالى نبايد تهران را ترك كنند.» فرمانده ارتش عثمانى در ايران نيز 
در بيانيه اى اعالم كرد، براى نجات «دولت همسايه اسالميه خود» به ايران 
آمده است. وثوق الدوله، رييس الوزراى وقت به ارامنه تهران دلدارى داد كه 
آسيبى به آنها نخواهد رسيد. سفراى روس و انگليس به احمد شاه اطالع 
دادند كه در حال خروج از تهران هستند و انتظار دارند، شاه نيز چنين كند. 

شاه پيشنهاد آنها را رد كرد و در تهران ماند.

برگشت.  ورق  دوباره  جنگ  عمومى  شرايط  تاثير  تحت  زمستان،  آغاز  از 
ارتش انگليس جنوب ايران را تصرف كرد و ارتش ششم عثمانى را در هم 
شكست. انگليسى ها چند روز بعد بغداد را هم تسخير كردند. همزمان انقالب 
روسيه به پيروزى رسيد و جنگ جهانى در شرايطى پايان يافت كه براى 

ايران ميراثى از آشفتگى و ويرانى باقى گذاشته بود.

اشغال ايران در 
جنگ جهانى اول

در طول جنگ  جهانى اول ايران عمال به عرصه تهاجم 
نظامى و سياسى و تبليغاتى نيروهاى روس، انگليس، 
آلمان و عثمانى تبديل شده بود. كنسولگرى هاى اروپا 
شباهت  بيشتر  مسلح  دژهاى  به  ايران  شهرهاى  در 

داشتند، تا اقامتگاه هاى نمايندگان سياسى.
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گوناگون
مخوف ترين گانگستر انگليس 
در سن 84 سالگى در گذشت

 رونى بيگز، سارق بزرگ قطار، روز چهارشنبه در سن 
84 سالگى در سراى سالمندانى واقع در لندن درگذشت. 
بيگز به دليل دست داشتن در سرقت قطار حمل پول در 
مسير گالسكو به لندن در سال 1963 به سى سال حبس 
كردن  زخمى  از  پس  همدستانش  و  او  بود.  شده  محكوم 

لوكوموتيوران مبلغ 2/6 ميليون پوند، معادل پنجاه هزار 
يوروى امروزى را به سرقت برده بودند.

آن  پايه گذار  بيگز  رونى  كه  بى سابقه اى  سرقت  ماجراى 
كه  حرفه اى  دزد   15 خورد.  رقم   1963 اوت  هشتم  بود، 
مبل  رويال  قطار  بر  معروف  گانگستر  سركردگى  به 
سوار بودند، زمانى كه قطار در حال طى كردن مسير بين 
گالسكو و لندن بود دست به كار شدند و با تهديد اسلحه، 

كنترل آن را در اختيار گرفتند.
آنها سپس 120 كيسه پول به مبلغ حدود 3 ميليون پوند 
به سرقت بردند كه تمام عمليات اين سرقت فقط 15دقيقه 

به طول انجاميد.
در جريان اين سرقت راننده قطار با ضربه  اى كه سارقان 
هوش  به  هرگز  و  رفت  كما  به  بودند  كوبيده  سرش  به 
اسكاتلند يارد  پليس  تحقيقات  دستبرد   اين  از  بعد  نيامد. 
تاريخى  سرقت  اين  عامالن  دستگيرى  و  شناسايى  براى 

آغاز شد.
ماموران پليس بعد از ماه ها جست وجو به سرنخ هايى از 
دست  سرقت  اين  در  همدستانش  و  بيگز  رونى  حضور 
يافتند و در عمليات هاى جداگانه، تمامى اعضاى اين باند 

به  رونى  باند،  اين  محاكمه  جريان  در  كردند.  دستگير  را 
حبس ابد محكوم و به زندان منتقل شد.

همچنان  پول ها  اختفاى  محل  سارقان،  دستگيرى  از  بعد 
به عنوان يك راز پيش روى پليس باقى مانده بود تا اينكه 
رونى بيگز از زندان فرار كرد و زمانى كه به سراغ پول ها 
رفت، به دام پليس افتاد و آنجا بود كه محل پنهان كردن 

پول ها فاش شد.
بعد از انتقال سارق مخوف به زندان در حالى كه تنها 15 
ماه از دوران محكوميت او گذشته بود، وى توانست بار 
ديگر از زندان فرار كند. او بعد از فرار به اسپانيا رفت و 

برزيل  و  استراليا  اسپانيا،  كشورهاى  در  سال   30 مدت 
انگلستان  به  بيگز   2001 سال  در  اينكه  تا  كرد.  زندگى 

بازگشت و خود را تسليم پليس كرد.
او  اما  يافت  انتقال  زندان  به  ديگر  بار  معروف  گانگستر 
سختى  به  حتى  كه  بود  شده  فرتوت  و  پير  چنان  ديگر 
در  بيگز  رونى  كه  مدتى  طول  در  برود.  راه  مى توانست 
زندان بود، بيمارى ذات الريه  او چنان پيشرفت كرد كه وى 
چند بار سكته كرد و توانايى حرف زدن،  غذا خوردن و 

راه رفتن را از دست داد.
به دنبال اين ماجرا، مايكل، پسر 34 ساله رونى بيگز سال 
گذشته از وزارت دادگسترى انگليس تقاضا كرد كه پدرش 

را  به علت بيمارى ذات الريه از زندان آزاد كنند.
پس از سال ها پسر بيگز براى ارائه درخواست بخشش 
پدرش از ملكه انگليس به اين كشور سفر كرد و سرانجام 
بيگز در سال 2001 به انگليس برگردانده شد و تا سال 
علت  به  او  آزادى  با  سال  اين  در  كه  بود  2009زندانى 

كهولت سن و بيمارى هاى مختلف موافقت شد.
سال  در  اش  آزادى  كشيدن  رخ  به  براى  همچنين  بيگز 
با  نيست»  گناه  بى  «هيچكس  نام  با  را  آهنگى   1978

همكارى يك گروهى موسيقى اجرا كرد.

جوان 27ساله به مسند وزارت 
امورخارجه رسيد

شايد كمتر كشوري را پيدا 
كليدي  پست هاي  كه  كنيم 
جوان تر ها  به  را  كشور 
افكار  كمتر  زيرا  بدهد 
محافظه كار اجازه حضور 
امور  مسند  در  را  جوانان 
تابو  اين  حاال  اما  مي دهند 
در اروپا در حال شكستن 
كورتز  سباستين  است. 
سوگند  اداي  مراسم  در  شركت  از  پس  دارد  سال  كه 12 
جديد  خارجه  امور  وزير  سمت  در  را  خود  كار  رسما 

اتريش شروع كرد. او يكي از 12 وزيري است كه هاينس 
فيشر، رييس جمهوري اتريش حضورش را در كابينه جديد 
وزير  اين  از  پيش  كورتز  آقاي  است.  كرده  تاييد  اتريش 
مشاور در امور ادغام بود. در انتخابات سراسري اتريش 
و  دموكرات ها  سوسيال  شد،  برگزار  سپتامبر  ماه  در  كه 
حزب محافظه كار مردم پيروز شدند. سوسيال دموكرات ها 
به  را  آرا  درصد  محافظه كاران 23/8  و  آرا  درصد   27/1

خود اختصاص دادند.
 از سباستين كورتز به عنوان ستاره خوش آتيه در عرصه 
ادغام،  وزير  عنوان  به  او  است.  شده  ياد  اتريش  سياست 
در  مهاجران  موثرتر  حضور  زمينه  كردن  فراهم  مسوول 
بر  تاكيد  مورد  اين  در  او  برنامه هاي  از  يكي  بود.  جامعه 
آن بود كه فرزندان مهاجران بايد پيش از ورود به مدرسه 
زبان آلماني فرا بگيرند. او همچنين كالس هاي رايگان زبان 
را براي روحانيون مسلمان راه انداخت و مجمعي را براي 

گفت وگو با اسالم تاسيس كرد.
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پرونده قتل
 پرنسس دايانا بسته شد

 «هيچ مدرك مستندى وجود نداشت تا بتوانيم پرونده را 
مفتوح نگه داريم»؛ اين جمله از زبان رييس پليس انگلستان 
دايانا  پرنسس  قتل  پرونده  هميشه  براى  تا  شد  باعث 
انگلستان  پليس  رييس  ان ان  سى  نوشته  به  شود.  بسته 
مى گويد كه هيچ مدرك قابل قبولى وجود نداشت كه نشان 
دست  دايانا  قتل  در  بريتانيا  ارتش  نظامى  نيروهاى  دهد 
گفته  كه  فردى  و  دايانا  راننده  نيز  او  از  پيش  داشته اند. 
دايانا  قتل  به  مظنونان  از  بوده  ارتباط  در  او  با  مى شد 

معرفى شده بودند.
دايانا 16 سال پيش در  تصادفى مشكوك در پاريس كشته 
شد. پليس احتمال مى دهد كه دايانا به طور هوشمندانه اى 
به قتل رسيده است. در بيانيه اى كه اسكاتلنديارد انگليس 
آمده  كرد  منتشر  دايانا  قتل  پرونده  شدن  بسته  درباره 
است: «هيچ مدركى وجود ندارد كه در قتل دايانا نيروى 
خصوص  اين  در  باشد».  بوده  دخيل  كشور  اين  هوايى 
كشور  اين  ارتش  هوايى  خدمات  نيروهاى  از  عده اى 
مدتى  از  پس  كه  بودند  شده  بازداشت  مظنون  عنوان  به 
بريتانيايى  روزنامه  يك  بار  نخستين  براى  شدند.  آزاد 
كشور  اين  هوايى  نيروى  كه  بود  كرده  فاش  مقاله اي  در 
احتماال در قتل دايانا دست داشته است. در اين راستا در 
يك دادگاه، از برخى سربازان نيروهاى هوايى اين كشور 
سواالتى پرسيده شده بود كه احتمال قتل توسط نيروى 

هوايى اين كشور را تقويت كرده بود. پرنسس دايانا در 
 16 اوت سال 1997 در حالى كه به همراه فردى به نام 
«دودى الفايد» مصرى بوده است در تصادف كشته شد. 
اين در شرايطى است كه «دودى الفايد» و راننده او «هنرى 
پال» نيز كشته شدند. گفته مى شود كه دايانا قصد داشته 
است كه با دودى الفايد كه يك تاجر مسلمان مصرى بود 

ازدواج كند. 
نيروهاى  كه  است  استوار  امر  اين  بر  گمانه زنى ها  برخى 
اطالعاتى بريتانيا در قتل او دست داشته اند و قصد آنها بر 
اين بوده است كه از ازدواج دايانا با دودى الفايد جلوگيرى 

به عمل آورند. 

گفتنى است پرنسس دايانا در سال 1995 در يك برنامه 
مشكالت  و  نگرانى ها  از  پرده  سى  بى  بى  در  تلويزيونى 
و  رسانه اى  فشارهاى  از  و  برداشت  خانواده  درونى 
وجود  به  علت  وى  كرد.  گاليه  بود  وى  بر  كه  اجتماعى 
كه  گفت  و  كرد  بيان  پاركر  كاميال  را  مشكالت  اين  آمدن 
در اين ازدواج سه نفر حضور داشتند. وى همچنين چارلز 
خاطر  همين  به  دانست.  مقصر  مساله  اين  مورد  در  را 

دشمنى  موجب  اين  شد.  جدا  شوهرش  از  كاميال  است 
عنوان  با  كتابى  سرانجام  و  شد  كاميال  و  دايانا  بيشتر 
«دايانا:داستان واقعى اش» و به دنبال آن «دروازه كاميال، 
غارتگر خانه ها» منتشر شد كه در آن به بدگويى و روابط 
عاشقانه و مشكالت زندگى اين دو نفر پرداخته شده بود. 
 سرانجام دايانا و چارلز در 28 اوت 1996 با پيشنهاد ملكه 
رسما از هم طالق گرفتند. با اين كار عنوان سلطنتى دايانا 
قدرى پايين آمد اما چون وى مادر دو تن از شاهزادگان 
بود تا آخر عمر به عنوان يكى از اعضاى خانواده سلطنتى 

باقى ماند و لقب پرنسس ولز را حفظ كرد.

ترجمه ناشنوايان مراسم ماندال 
قالبى درآمد

خبرگزارى روسى راشاتودى اعالم كرد: همه در آفريقاى جنوبى 
 ، ماندال  نلسون  يادبود  مراسم  در  كه  هستند  مترجمى  دنبال  به 
سخنان اوباما را با به غلط ايما و اشاره به افراد ناشنوا منتقل مى 

كرد .وى كه ترجمه سخنان رهبران جهان را كه براى يادبود ماندال 
كرده  شركت  مراسم  اين  در   – نژادپرستى  با  مبارزه  اسطوره   –
بودند ، را برعهده داشت ، اين سخنان را به غلط براى ناشنوايان 
از  شدت  به  جنوبى  آفريقاى  ناشنوايان  جامعه   . كرد  مى  ترجمه 
مشخص  هويتش  هنوز  كه  مرد  .اين  است  عصبانى  موضوع  اين 
نشده است ، با نشان امنيتى در مراسمى كه بيش از 95 هزار نفر 
در استاديوم سيتى در ژوهانسبورگ را دور هم جمع كرده بود ، 

شركت كرده و سخنان مقامات بلندپايه جهان در رثاى رهبر فقيد 
اين كشور را براى ناشنوايان ترجمه مى كرد . ميليون ها نفر از 
وى  غلط  هاى  اشاره  شاهد  جهان  سرتاسر  در  تلويزيون  طريق 

براى ناشنوايان بودند .

يكى از متوليان امور ناشنوايان آفريقاى جنوبى گفته است احتمال 
توانست  نمى  حتى  وى   ، است  نبوده  هم  درصد  صفر  اشتباه  اين 
كلمه تشكر را ترجمه كند . حاال دولت آفريقاى جنوبى به دنبال اين 
گرفته  برعهده  را  اتفاق  اين  مسئوليت  دولت  اينكه  با   . است  شياد 

مراسم  اين   . است  نشده  پيدا  هنوز  ناشناس  مرد  اين  اما  است 
به  بيشتر  جنوبى  آفريقاى  در  جنازه  تشييع  هاى  آئين  طبق  كه 
يك  يادبود  مراسم  تا  مانست  مى  فستيوال  و  شادى  مراسم  يك 
درگذشته ، حواشى ديگرى مثل جيغ كشيدن و مسخره كردن در 

هنگام سخنرانى رهبران جهان نيز همراه بوده است .
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برنده نوبل پزشكى 1986
براى  كه  ايتاليايى  شناس  زيست  مونتالچينى»  لوى  «ريتا 
كمك به رمزگشايى اسرار سلول ها موفق به دريافت جايزه 
سال  از  روز  آخرين  در  بود،  شده   1986 پزشكى  نوبل 
2012 ميالدى در سن 103 سالگى در شهر رم درگذشت. 
شناخته  ماده  اولين  كه  را  عصب  رشد  عامل  «مونتالچينى» 
در  وى  كرد.  كشف  است،  سلول  رشد  تنظيم  براى  شده 
تحقيقات خود نشان داد كه پيوند زدن تومورهاى موش به 
جنين هاى مرغ منجر به رشد سريع سيستم عصبى جنينى 
مى شود؛ اين پژوهش به كشف فاكتور رشد اپيدرمى كمك 
كرد و به سبب اين تحقيقات، «مونتالچينى» به همراه «استنلى 
كوهن» بيوشيميدان آمريكايى، جايزه نوبل پزشكى 1986 را 

از آن خود كردند.

مخترع دستگاه تست الكل در تنفس - ژانويه 2013
تست  الكترونيكى  دستگاه  مخترع  جونز»  پرى  «تام 
دستگاه  درگذشت.  سالگى   77 سن  در  تنفس  در  الكل 
روى  از  الكل  سطوح  تشخيص  به  قادر   «Breathalyser»
نمونه تنفس است؛ پيش از اختراع اين دستگاه، پليس براى 
انجام تست مصرف الكل توسط رانندگان مجبور به استفاده 

از يك سيستم شيميايى كيسه مانند بود.

برنده نوبل فيزيك 1996 - فوريه 2013
سن  در  آمريكايى  فيزيكدان  ريچاردسون»  كلمن  «رابرت 
75 سالگى درگذشت. اين محقق با كشف خاصيت ابرشاره 
بودن اتم هاى هليوم 3 و تبديل هليوم به حالت گازى شكل، 
جايزه نوبل فيزيك 1996 را از آن خود كرد؛ اين كشف به 
دانشمندان در بررسى چندين مسأله علمى از جمله تعامالت 

پايه كوانتونى در سطح اتمى كمك كرد.

 - ناسا  مريخ  و  ماه  تحقيقات  پيشگام  دانشمند 
فوريه 2013

مأموريت  در  ناسا  پيشگام  محققان  از  كى»  مك  «ديويد 
آپولو و اكتشافات مريخ در سن 76 سالگى درگذشت. وى 
جمله  از  فضانوردان  سازى  آماده  تمرينات  از  بسيارى  در 
و  آرمسترانگ»  «نيل  به  شناسى  زمين  هاى  آموزش  ارائه 
«باز آلدرين» در مأموريت آپولو 11 در سال 1969 ميالدى 
«مك  تحقيقاتى   - علمى  دستاورد  مهمترين  داشت.  حضور 
مريخ  سنگ  شهاب  بررسى  آپولو،  مأموريت  از  پس  كى» 

موسوم به ALH84001 بود.

پدر پنج ميليون نوزاد آزمايشگاهى و برنده نوبل 
پزشكى 2010 - مارس 2013

لقاح  پدر  و  انگليسى  فيزيولوژيست  ادواردز»  «رابرت 
با  درگذشت.  سالگى   87 سن  در   (IVF) آزمايشگاهى 
استپتو»  «پاتريك  و  ادواردز»  جى  «رابرت  دكتر  تالشهاى 
در توسعه روش لقاح آزمايشگاهى تخمك(IVF)، نخستين 
و  شد  متولد  ميالدى   1978 سال  در  روش  اين  با  نوزاد 
تاكنون بيش از پنج ميليون كودك با روش ابداعى اين دو 
توسعه  براى  ادواردز»  «رابرت  اند.  شده  متولد  دانشمند 
جايزه  دريافت  به  موفق   (IVF) آزمايشگاهى  لقاح  روش 

نوبل پزشكى 2010 شد.

مخترع واكسن خوراكى فلج اطفال - آوريل 2013
واكسن  االصل  لهستانى  مخترع  كوپراوسكى»  «هيالرى 
خوراكى فلج اطفال در سن 96 سالگى درگذشت. كارآزمايى 
امكان  بار  اولين  براى   1950 سال  در  محقق  اين  بالينى 
استفاده از واكسن خوراكى را در برابر فلج اطفال نشان داد.

سريعترين رايانه انسانى جهان - آوريل 2013
«رايانه  به  معروف  هندى  رياضى  نابغه  دوى»  «شاكونتاال 
 47 سن  در  وى  درگذشت.  سالگى   84 سن  در  انسانى» 
سالگى موفق به شكست يك رايانه در محاسبه ريشه مكعب 
عدد 188 ميليون و 132 هزار و 517 شد؛ بخش ديگرى از 
توانايى محاسباتى خارق العاده اين نابغه رياضى با محاسبه 
شد.  مشخص  رقمى   201 عدد  يك  سوم  و  بيست  ريشه 
 2465099745779 رقمى   13 عدد  دو  ضرب  براى  «دوى» 
ركورد  ثبت  به  موفق  ثانيه  ظرف 28   7686369774870 *

جديدى در گينس شد.

برنده جايزه نوبل پزشكى 1965 آوريل 2013
«فرانسوا جاكوب» زيست شناس برجسته فرانسوى در سن 
هموطنان  ديگر  همراه  به  محقق  اين  درگذشت.  سالگى   92
خود، «آندره لووف» و «ژاك موند» به دليل كشفيات مربوط 
دريافت  به  موفق  ويروس  سنتز  و  آنزيم  ژنتيكى  كنترل  به 

جايزه نوبل پزشكى 1965 شدند.

كاشف سوراخ اليه ازن - مى 2013
سوراخ  شناسايى  در  كه  انگليسى  فيزيكدان  فارمن»  «جو 
سن 82  در  داشت،  همكارى  جنوب  قطب  فراز  بر  ازن  اليه 
تحقيقات  نتايج  ميالدى،   1985 سال  در  درگذشت.  سالگى 
ازن  اليه  حفره  شناسايى  در  همكارش  دو  و  فيزيكدان  اين 

منتشر شد كه منجر به ممنوع شدن توليد كلروفلوئوروكربن 
(CFC) بعنوان عامل اصلى تخريب اليه ازن در توافق نامه 

بين المللى «پروتكل مونترال» شد.

مى  فيزيك 1986 -  نوبل  برنده  و  نانوفناورى  پدر 
2013

عرصه  پيشگام  و  سوئيسى  دانشمند  رورر»  «هاينريش 
روبشى  تونلى  ميكروسكوپ  نخستين  طراح  و  نانوفناورى 
كمك  با  محقق  اين  درگذشت.  سالگى   79 سن  در   (STM)
و  طراحى  به  موفق  سال 1981  در  بنينگ»  «گرد  همكارش 
روبشى  تونلى  الكترونى  ميكروسكوپ  نخستين  ساخت 
جايزه  كه  شد  منفرد  هاى  اتم  دستكارى  و  مشاهده  براى 
نوبل فيزيك 1986 را براى آنها به همراه داشت. اين ابزار، 
را  ها  اتم  بار  نخستين  براى  تا  ساخت  قادر  را  دانشمندان 
مشاهده، اندازه گيرى و دستكارى كنند كه پنجره جديدى را 

پيش روى محققان عرصه نانوفناورى گشود.

برنده نوبل فيزيك 1982 ژوئن 2013
سالگى   77 سن  در  آمريكايى  فيزيكدان  ويلسون»  «كنت 
پديده  مورد  در  نظريه  ارائه  خاطر  به  محقق  اين  درگذشت. 
فيزيك  نوبل  جايزه  گذار،  مرحله  به  مربوط  بحرانى  هاى 
سال 1982 را از آن خود كرد. توسعه يك چارچوب نظرى 
در مورد طبيعت مرحله گذار مانند توصيف چگونگى تبديل 
خاصيت  رفتن  دست  از  يا  آن  دماى  تغيير  با  گاز  به  مايع 
مغناطيسى يك ماده هنگام استفاده از يك ميدان مغناطيسى، 

بخشى از نظريه «ويلسون» محسوب مى شود.

 مخترع ماوس رايانه - جوالى 2013
سالگى   88 سن  در  رايانه  ماوس  مخترع  انگلبارت»  «داگ 
درگذشت. يكى از مهمترين دستاوردهاى علمى اين محقق، 
و  ميالدى   1960 دهه  در  رايانه  ماوس  ساخت  و  طراحى 
معرفى اين محصول در سال 1970 بود كه شامل دو چرخ 
فلزى پوشش داده شده با يك پوسته چوبى بود؛ اين وسيله 
نخستين بار در سال 1984 همراه با رايانه جديد مكينتاش 
اختراع  بر  عالوه  وى  شد.  عرضه  تجارى  بصورت  اپل 
 word) پرداز  واژه  برنامه  دهنده  توسعه  رايانه،  ماوس 

processing) و اينترنت نيز محسوب مى شود.

آگوست   - روسيه  موشكى  علوم  پيشگام  دانشمند 
2013

و  روسيه  موشكى  علوم  پيشگام  سولداتنكوف»  «الكساندر 
سن  در  فضا  به  دار  سرنشين  سفر  نخستين  موشك  طراح 
موشك  اصلى  طراحان  از  يكى  وى  درگذشت.  سالگى   86
سال  در  فضا  مسافر  نخستين  گاگارين»،  مأموريت «يورى 
در  روسيه  موشكى  علوم  محقق  اين  بود.  ميالدى   1961
 Soviet طراحى موشك هاى سايوز 2 و اصالح موشك هاى
R 7 اتحاد جماهير شوروى سابق نيز مشاركت فعال داشت.

خلبان شاتل هاى فضايى - آگوست 2013
جهان  فضانورد  ششمين  و  صد  فولرتون»  گوردن  «چارلز 
پرواز  دو  در  فضايى  شاتل  فرماندهى  و  خلبانى  سابقه  كه 
درگذشت.  سالگى   76 سن  در  داشت،  خود  كارنامه  در  را 
پرواز  در  خلبان  عنوان  به  «فولرتون»  ماموريت  نخستين 
سفر  دومين  و   1982 مارس  در  فضايى  شاتل   3 شماره 
مدارى نيز فرماندهى پرواز شماره 51 اف شاتل فضايى در 
اوت 1985 بود؛ وى روى هم رفته 15 روز و 22 ساعت و 

50 دقيقه در مدار زمين به سر برد.

ناظر طوالنى ترين آزمايش جهان - آگوست 2013
«جان مين استون» دانشمند استراليايى و ناظر طوالنى ترين 
سن  در  قير»  قطره  «آزمايش  به  موسوم  جهان  آزمايش 
توسط   1927 سال  در  آزمايش  اين  درگذشت.  سالگى   78
پروفسور «توماس پارنل» طراحى شد؛ اگرچه قير جامد به 
و  كرده  عمل  مايع  يك  مانند  تواند  مى  اما  رسد،  مى  نظر 
گذشت  با  شود.  جارى  زمان  طى  اى  شيشه  قيف  خالل  از 
مستقيم  گر  نظاره  محققى  هيچ  آزمايش  شروع  از  سال   86
 52 كه  نيز  استون»  «مين  و  است  نبوده  قير  قطره  سقوط 
سال حركات قير را نظارت مى كرد، بصورت كامال تصادفى 

لحظه سقوط يكى از قطرات را از دست داد.

برنده جايزه نوبل پزشكى 1981 - سپتامبر 2013
متخصصان  از  و  كانادايى  محقق  هوبل»  هانتر  «ديويد 
درگذشت.  سالگى   87 سن  در  اعصاب  علوم  برجسته 
«هوبل» به همراه دو محقق ديگر به دليل تحقيق بر روى ديد 

انسان كه به درك بهتر چگونگى عملكرد سلول هاى مغزى 
در انتقال اطالعات بصرى براى ساخت تصوير كمك كرد، 

جايزه نوبل پزشكى 1981 را از آن خود كردند.

معرف اولين رايانه شخصى آى بى ام - اكتبر 2013
«ويليام لوو» سرپرست تيم سازنده نخستين رايانه شخصى 
آى بى ام (IBM) در سن 72 سالگى درگذشت. شهرت اين 
دانشمند آمريكايى، عرضه زودهنگام رايانه شخصى 5150 

آى بى ام با قيمت 1565 دالر در سال 1981 ميالدى بود.

محققان  از  و  ناسا  ايرانى  دانشمند  نخستين 
ماموريت آپولو - نوامبر 2013

در  كه  ناسا  ايرانى  دانشمند  نخستين  غفارى»  «ابوالقاسم 
سن  در  داشت،  مشاركت  ماه  به  انسان  اعزام  مأموريت 
در  تحصيالت  پايان  از  پس  وى  درگذشت.  سالگى   106
ادامه  براى  ميالدى،   1929 سال  در  دارالفنون  مدرسه 
تحصيل عازم فرانسه شد و پس از اخذ دكترى در دانشگاه 
سوربن براى تدريس در دانشگاه تهران به ايران بازگشت. 
«غفارى» سپس بعنوان دانشيار در دانشگاه هاى هاروارد و 
پرينستون مشغول بكار شد و بعنوان نخستين ايرانى شاغل 
در ناسا، در مأموريت هاى 11 و 12 آپولو و سفر به ماه 

مشاركت كرد.

ركورددار روسى پياده روى فضايى - نوامبر 2013
جماهير  اتحاد  اسبق  فضانورد  سربروف»  «الكساندر 
در  فضانورد  اين  درگذشت.  سالگى   69 سن  در  شوروى 
مقطعى، دارنده ركورد بيشترين پياده روى فضايى محسوب 
موتورسيكلت  كه  بود  وى نخستين كسى  شد؛ همچنين  مى 

فضايى را مورد آزمايش قرار داد.

و   1958 نوبل  جايزه  دو  برنده  و  ژنتيك  علم  پدر 
1980 - نوامبر 2013

«فرد سانگر» بيوشيميدان انگليسى و پدر علم ژنتيك در سن 
پيشگام  اين  دستاوردهاى  جمله  از  درگذشت.  سالگى   95
تحقيقات در حوزه نقشه بردارى از ژنوم انسان، ايجاد يك 
روش سريع تعيين توالى DNA و كمك به كشف ساختار 
تعيين  روى  بر  تحقيقات  براى  «سانگر»  بود.  ها  پروتئين 
ساختار انسولين موفق به كسب جايزه نوبل شيمى 1958 
شد و دومين جايزه نوبل نيز 22 سال بعد بدليل تحقيقات در 

حوزه DNA به وى اعطا شد.
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عالمان خاموش در سال 2013
آخرين روزهاى سال 2013 ميالدى درحالى رو به پايان است كه جهان 
شاهد وداع تعدادى از محققان و دانشمندان برجسته در طول اين سال 

بود. اين مطلب مرورى دارد بر نام و دستاورد اين دانشمندان.
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1. وقتى افرادتان آماده نيستند، نه بگوييد. 
بسيارى از مردم به در خواست هايى كه از جانب رييس 
قطعات  همه  اينكه  بدون  مى شود،  ارائه  شان  مشترى  يا 
پازل را كامل كرده باشند، پاسخ مثبت مى دهند. كارهاى 
بايد  بزرگ  تيم هاى  دارد.  نياز  قبلى  آمادگى  به  بزرگ 
برقرار  هماهنگى  تيم  اعضاى  بين  اگر  باشند،  هماهنگ 
آنها  عهده  به  را  وظيفه اى  و  شدن  قدم  پيش  باشد،  نشده 
واگذار كردن مى تواند، نتايج فاجعه بارى به دنبال داشته 
باشد. شركت هاى جوان معموال تالش مى كنند تا با سرعت 

پيشرفت كنند و قبل از فراهم آوردن همه مقدمات ساختار 
چنين  بدهند.  ارتقا  را  خود  تجارى  مدل هاى  يا  سازمانى 
شتابى معموال موجب مى شود، پول سرمايه گذاران به باد 
«نه»  شود.  نابود  نيز  افراد  اين  اعتبار  و  رويا ها  و  برود 
بگوييد. به اين ترتيب فرصت خواهيد داشت هرچيز و هر 
كسى را كه الزم داريد به خدمت بگيريد و تيم تان را آماده 

كنيد. آنگاه مى توانيد با اعتماد به نفس بگوييد«بله». 

2. وقتى كه چيزى برازنده شما نيست، نه بگوييد. 
معموال فروشندگان و كارآفرين ها هر چيزى و هر كسى 
مى شود  باعث  امر  همين  مى بينند.  بالقوه  مشترى  يك  را 

كسانى  براى  مديران  ارزشمند  وقت هاى  از  زيادى  مقدار 
هرگز  نمى شوند،  مشترى  به  تبديل  گز  هر  كه  شود  تلف 
كارمند  يك  نمى توانند  هرگز  يا  نمى كنند،  سرمايه گذارى 
ايده آل براى سازمان باشند. در نقطه مقابل توجه داشتن 
به پارامترهاى مهم براى كارآ بودن افراد و كنار گذاشتن 
تعارض  سازمان  نيازهاى  با  است  ممكن  آنها  كه  افرادى 
داشته باشند، باعث صرفه جويى زيادى در وقت مديران 

و سازمان مى شود. 

3. وقتى موقعيت پيشنهاد شده بيشتر از ظرفيت هاى شما 
است، نه بگوييد.

برخى افراد از نه گفتن مى ترسند. حتى هنگامى كه پيشنهاد 
ارائه شده خيلى بيشتر از ظرفيت هاى آنها باشد. آنها فكر 
مى كنند بايد به همه پيشنهادها پاسخ مثبت بدهند، تا كسى 
را نااميد نكنند. در حالى كه پاسخ مثبت به پيشنهادهايى كه 
فراتر از توان و ظرفيت سازمان باشد نااميدى بزرگ ترى 
فقط  شرايطى  چنين  در  بنابراين  مى آورد،  به وجود  را 
افراد  توان  و  ظرفيت ها  به  نسبت  هميشه  نه.  بگوييد 

سازمان واقع بين باشيد. 

4. وقتى پيشنهاد ارايه شده منطقى نيست، نه بگوييد. 
را  دريافتى  پيشنهاد هاى  همه  كه  نيست  قابل تصور  اصال 
زياد  بسيار  دهيد.  قرار  توجه  مورد  جزييات  در  دقت  با 
مى كنند  مطرح  را  درخواست هايى  افراد  كه  مى آيد  پيش 

آن  كردن  برآورده  كه  باشند  داشته  توجه  اينكه  بدون 
به  فقط  هرگز  مى شود.  كارهايى  چه  مستلزم  درخواست 
نداشتم.  اعتقادى  است»  مشترى  با  حق  «هميشه  تئورى 
مشاور  عنوان  به  من  به  چرا  دارند،  حق  هميشه  آنها  اگر 
پول مى دهند؟ حرفه اى باشيد، وقتى كه يك نفر چيزى را 
مى خواهد، اگر نمى دانيد چگونه بايد آن كار را انجام دهيد 
فقط به انجام تكليف خود بسنده كنيد، و فقط زمانى پاسخ 
مثبت بدهيد كه دقيقا بدانيد آن كار چگونه انجام مى شود. 

5. وقتى كه مجبور به عقبگرد هستيد، نه بگوييد.
سخت  كافى  اندزه  به  رفتن  هدف  سمت  به  آهستگى  به 
هست، اما يكى از دشوارترين و ناخوشايند ترين اتفاقات 
ممكن خواهد بود اگر مجبور به بازگشت شويد و راه رفته 
كه  مى گيريد  قرار  موقعيتى  در  وقتى  كنيد.  طى  مجددا  را 
قطعا موجب پيشرفت شما نمى شود، از خودتان بپرسيد« 
اصال چرا بايد اين كار را انجام دهم؟» احتماال شگفت زده 
كمك  شما  به  اندازه  چه  تا  گفتن «نه»  بدانيد  كه  مى شويد 
با  مى گيريد  قرار  موقعيتى  چنين  در  كه  هنگامى  مى كند. 
صداى بلند اعالم كنيد نه! و به سمت فرصت هايى كه شما 

را به سمت اهدافتان سوق مى دهند، برويد. 

باشد،  نداشته  سودى  شده  ارايه  پيشنهاد  كه  هنگامى   .6

نه بگوييد. 
كرده  انتخاب  زيادى  داليل  به  را  تان  شغل  است  ممكن 
براى  كارفرما-  چه  كارمند  چه   – همه  تقريبا  اما  باشيد، 
به  تنها  الزاما  سود  مى كنند.  كار  سود  آوردن  به دست 

توجه  بايد  جوان  كارآفرين هاى  اگرچه  نيست،  پول  معنى 
و  سازمان  پايدارى  به  پولى  سودهاى  كه  باشند  داشته 
كه  سودى  اوقات  گاهى  مى كند.  زيادى  كمك  اعتبارشان 
در تعامل، ارتباطات، شناخته شدن و يادگيرى است بيش 
از پول براى يك سازمان سودآورى دارد، اما هنگامى كه 
مى تواند  نه!  كلمه  ندارد، آنگاه  بر  در  نتيجه اى  معامله  يك 
عامل  مهم ترين  پارامتر  اين  دهد.  نشان  را  خود  كارآيى 
معامله  يك  بودن  قابل توجيه  از  كردن  پيدا  اطمينان  براى 

است.

7. وقتى كه نمى توانيد انتظارات را برآورده كنيد، نه بگوييد
كارها  انجام  در  دقتشان  و  سرعت  به  نسبت  افراد  اغلب 
خوش بين هستند. تركيب اين خوش بينى با تمايل به خشنود 
كردن مشترى باعث مى شود كه در عمل به تعهدتان ناكام 
و مشهور به بد قول بودن بشويد. در مقابل پيشنهادهايى 
كه مى دانيد توان انجامش را نداريد خويشتن دار باشيد و 
بگوييد نه! قابل اعتماد باشيد و انتظارات را مديريت كنيد. 
اگر فكر مى كنيد انتظارات، كيفيت، زمان تحويل و قيمت ها 
با توان شما مطابقت ندارد، پاسخ مثبت ندهيد. اگر يكبار 
چنين اتفاقى بيفتد اعتبار شما به كلى از بين مى رود و به 
سابقه اي  چنين  با  كه  كنيد  پيدا  را  كسى  مى توانيد  سختى 

حاضر به همكارى با شما باشد.

مشاغل

هفت دليل تجارى براى گفتن «نه»
Inc :مترجم: مهدى سريرچى منبع Kevin Daum :نوشته

دنياى  است.  بهترين جواب  بشنوند، اما گاهى «نه»  دارند جواب «بله»  دوست  همه 
و  كارمندان  مشريان،  به  مى توانيد  كه  هنگامى  و  است  فرصت ها  از  مملو  تجارت 
مى كنيد؛  ايجاد  طرف  دو  هر  براى  را  خوشايندى  لحظات  بگوييد  فروشندگان «بله» 
اين  مى شود.  فاجعه بار  يا  ساز  دردسر  گفتن «بله»  كه  دارد  وجود  موقعيت هايى  اما 
هفت موقعيت را مورد توجه قرار دهيد و اگر در شرايط مشابه قرار گرفتيد، حتما « 

نه»! بگوييد. 
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بهداشت و سالمت

دير خوابيدن
دير خوابيدن و كمبود خواب باعث مى شود شما ظاهر پيرترى 
و  افتادگى  و  چشم  پف  ايجاد  باعث  خواب  كمبود  كنيد.  پيدا 

خستگى پلك هاى چشم مى شود.

كم تحركى و ورزش نكردن
اين عادت اشتباه را كنار بگذاريد و روزانه ورزش كنيد. ورزش 
ميزان كورتيزول را كاهش مى دهد و ميزان توليد هورمون هاى 

مفيد مانند تستوسترون را افزايش مى دهد. عالوه بر آن فشار 
مى بخشد.  بهبود  را  خو  و  خلق  و  مى كند  كنترل  را  باال  خون 

روزانه 30 دقيقه ورزش توصيه مى شود.

تمايل به خوراكى هاى شيرين
مصرف زياد قند روند پيرى قسمت هاى مختلف بدن را افزايش 
مى دهد. مصرف قند زياد نه تنها باعث افزايش وزن مى شود، 
بلكه خطر بروز بيمارى ديابت و حتى ناراحتى پوستى به ويژه 
قند،  مصرف  هنگام  مى دهد.  افزايش  را  چروك  و  چين  و  آكنه 
روندى به نام گليكيشن (glycation) رخ مى دهد. در اين روند 
مولكول هاى  و  مى چسبد  پروتئين ها  به  خون  جريان  در  قند 
پذير  آسيب  را  پوست  كه  مى كند  ايجاد   (AGES) نام به  جديد 
مى كند. در صورت تمايل به خوردن شيرينى از شكالت تلخ با 

قند پايين استفاده كنيد.

سيگار كشيدن
هرچه زود تر استعمال دخانيات را كنار بگذاريد تا طول عمرتان 
در   2002 سال  در  شده  انجام  تحقيقات  نتايج  يابد.  افزايش 
آمريكا نشان مى دهد، افراد سيگارى كه در 35 سالگى سيگار 
را  خود  كشيدن  سيگار  كه  افرادى  به  نسبت  مى كنند  ترك  را 
رهايى  باعث  دود،  مى كنند.  عمر  بيشتر  سال  مى دهند، 8  ادامه 
از  بيمارى  نوع  هر  بروز  خطر  و  مى شود  آزاد  راديكال هاى 
زودرس  مرگ  و  مشاعر  اختالل  قلبى،  بيمارى  سرطان،  جمله 

را افزايش مى دهد.

ماليدن چشم
را  خود  چشم هاى  باشيد،  داشته  جوانى  ظاهر  مى خواهيد  اگر 
نماليد زيرا اين امر به تدريج باعث شكسته شدن كالژن و در 
  نهايت چين و چروك و شكسته شدن مويرگ ها مى شود. براى 
تسكين درد چشم و التهاب به جاى ماليدن چشم مى توانيد دو 
كيسه چاى سبز را پس از دم كردن چاى و خنك شدن آن، به 
مدت 10 دقيقه روى چشم بگذاريد. استفاده از كرم هاى حاوى 
موثر  نيز  معتدل  غذايى  برنامه  يك  رعايت  و   D و   K ويتامين 

است.

تغيير پى در پى وزن
با حفظ يك وزن مناسب جوان بمانيد. كاهش و افزايش متوالى 

وزن خطر بيمارى قلبى و ديابت را افزايش مى دهد.

خوابيدن روى شكم
تماس  مى رساند.  آسيب  صورت  پوست  به  خوابيدن  طرز  اين 
را  كالژن ها  كتان،  جنس  از  بالشت هايى  با  صورت  پوست 
بر  مى آورد.  وجود  به  دائمى  چروك هاى  و  چين  و  مى شكند 

اثر اختالل در گردش خون اين قسمت از صورت كه به سمت 
بالشت قرار دارد، پوست قادر به بازسازى نيست. براى حفظ 
ظاهر جوان پوست به پشت بخوابيد يا براى به حداقل رساندن 

اصطكاك، از بالشتى از جنس ساتن استفاده كنيد.

كنترل نكردن استرس
جمله  از  دارد  ارتباط  متعددى  بيمارى هاى  با  حاد  استرس 
با  بنابراين  ايمنى،  خود  اختالل  و  آسم  عروقى،  قلبى  بيمارى 

كاهش استرس مى توانيد از بروز اين خطرات پيشگيرى كنيد.

نداشتن برنامه غذايى سالم
خوردن هله هوله يا غذاهاى آماده و سرشار از نمك، چربى و 
كلسترول به تسريع روند پيرى و چاقى مفرط منجر مى شود. 
با افزايش وزن، خطر بروز بيمارى قلبى عروقى و ديابت نيز 
افزايش مى يابد. اجتناب از خوردن غذاهاى آماده و رو آوردن 
به غذاهاى سبوس دار خطر بروز بيمارى ها را كاهش مى دهد. 
اسيدچرب امگا 3 موجود در ماهى هاى چرب مانند سالمون و 
تن، گردو و دانه كتان التهاب بدن را كاهش مى دهند و در حفظ 

سالمت پوست نقش مهمى دارند.

كم نوشيدن آب
حفظ  براى  آب  است.  جوانى  كليد  آب  مصرف  ميزان  افزايش 
رطوبت پوست و رسيدن مواد مغذى الزم به پوست مهم است. 
شدن  پوسته  پوسته  و  كشيدگى  خشكى،  باعث  آب،  كمبود 
خشك  پوست  مى دهد.  مسن  ظاهر  فرد  به  كه  مى شود  پوست 
حالت ارتجاعى كمترى دارد و به چين و چروك مستعد تر است.

خصومت و دشمنى
سعى كنيد بدى هاى ديگران را فراموش كنيد و كينه اى نباشيد؛ 
در غير اين صورت به تدريج احساس فرسودگى خواهيد كرد. 
نتايج بررسى هاى متعدد، ارتباط بين بخشش و سالمت جسمى 
مى دهد  افزايش  را  عصبى  فعاليت  نبخشيدن  مى دهد.  نشان  را 
داشتن،  كينه  بيايد.  پايين  شما  خواب  كيفيت  مى شود  باعث  و 
عمر  تا  ببخشيد  را  ديگران  پس  مى دهد  افزايش  را  استرس 

طوالنى ترى داشته باشيد.

عادت هايى كه پيرتان مى كنند!
را  آدم  كه  است  سال  و  سن  افزايش  فقط  مى كنند  گمان  جوانتر ها  بخصوص  مردم  از  بعضى 
پير مى كند، برخى ديگر بدرستى استرس و اضطراب را هم جزو عواملى مى دانند كه انسان را 
زود تر از آن سن و سال پير مى كند، اما عواملى كه باعث پيرى زودرس مى شوند فهرستى بلند 

باال را شكل مى دهند؛ فهرستى كه چند مورد مهمترش را در ادامه ذكر كرده ايم.



هفته نامه پرشين 23 جمعه 29آذر ماه 1392 -  شماره 327
Like us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly

ر آ م و ت ي پ ا م  و ز ش   ک
 

نحوه استفاده از اينترنت، ايميل، فيس بوک، 
 تايپ فارسی،  آيپد، موزيک و فيلم .........

 
  13:30تا  12.00شنبه ها از ساعت 

 
سی  ي گل ا ن   ا ن  آ مو ز ش   ز ب

 
کالس گروهی در محيطی آرام توسط معلم با 

 تجربه ی تدريس در کالج های لندن
 

 11:30تا  10:00شنبه ها از ساعت 
 

 

ظ    ا ف ه   ،   ح ا م ن ا ه ا خت   ش ن ا ی   ش کال س   ه
ی   . . . . . .   خو ا ن

 
. جهت  21:30تا  19:30دوشنبه ها از ساعت 

اطالعات بيشتر و محل برگزاری کالس ها با 
 تماس بگيريد. 07846 508 534شماره 

 

 
ا ن   و    و د ک ا ی   آ م و ز شی   ک کال س   ه

ا ن  و ج و ا ن  ن

 
W W W . A N D I S H E H S C H O O L . O R G . U K  
E M A I L :  I N F O @ A N D I S H E H S C H O O L . O R G . U K  

Trinity Church Golders, 90 Hodford Road 
Golders Green 
London NW11 8EG            Tel  07846 508 534        

 
ا ی   آ مو ز شی   ب ز ر گ سا ال ن   کال س   ه

ا ر سی  ا ن   ف  آ مو ز ش   ز ب
 

  و   GCSEکالس های فارسی از سطح ابتدايی تا
ALevel  توسط دبيران با تجربه 

 
 17:00تا  14.00شنبه ها از ساعت 
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 مدرسه انديشه

يك - شكالت سرشار از مواد معدنى است
شكالت سرشار از مواد معدنى همچون منيزيم، فسفر، پتاسيم، 
آهن، روى يا حتى ويتامين ها، به ويژه ويتامين هاى گروه ب است. 
شكالت رژيم غذايى را متعادل مى كند كه البته بايد آن را به خوبى 

انتخاب  از  و  كنيد  انتخاب  را  تلخ  شكالت  بنابراين  كرد.  انتخاب 
ارزش  كه  شيرين  شكالتى  دسرهاى  يا  شكالتى  بيسكويت هاى 

غذايى چندانى ندارند، اجتناب كنيد.

دو - شكالت يك ضد افسردگى طبيعى است
داراى  اوال  زيرا  است.  عالى  بسيار  روحيه  تقويت  براى  شكالت 
بخش  آرامش  اثرات  علت  به  معدنى  ماده  اين  كه  است   منيزيم 
ارسال تكانه هاى عصبى از طريق مغز شناخته شده  و كمك به 
است؛ از طرف ديگر سرشار از تئوبرومين، محرك شناخته شده 
و همچنين تيرامين و فنيل اتيالمين، دو ماده مشابه آمفتامين است 
كه با افزايش اثرات ناقل هاى عصبى در مغز عمل مى كنند. شكالت 
يك ضد افسردگى طبيعى است كه برخى اثرات آن حتى مشابه 

حشيش است.

كمك  قلبى-عروقى  بيمارى هاى  از  پيشگيرى  به  شكالت  سه- 
مى كند

در  مهم  نقشى  شكالت  و  كاكائو  در  موجود  فالونوئيدهاى 
آنتى  اين  مى كند.  ايفا  قلبى-عروقى  بيمارى هاى  از  پيشگيرى 
خون  در  را  (ال.دى.ال)  بد  كلسترول  ميزان  واقع  در  اكسيدان ها 
كاهش مى دهد و خاصيت كششى رگ هاى خونى را در بدن حفظ 

مى كنند.

پيشگيرى  دو  نوع  ديابت  و  باال  خون  فشار  از  شكالت   - چهار 
مى كند

شكالت ماده غذايى سالمى است كه از فشار خون باال جلوگيرى 

مى كند. به يمن فالونوئيد موجود در شكالت تلخ، شكالت فشار 
در  آن  حفظ  به  و  مى آورد  پايين  توجهى  قابل  به طور  را  خون 
سطح ثابت كمك مى كند. به عالوه شكالت تلخ از بروز ديابت نوع 

دو نيز جلوگيرى مى كند.

پنج - شكالت به مقابله با پيرى كمك مى كند
شكالت تلخ يكى از 10 ماده غذايى جوانى است. كاكائو در واقع 
يكى از مواد غذايى سرشار از فالونوئيد و به ويژه آنتى اكسيدان 
كاتچين است. اين آنتى اكسيدان به داشتن بدنى جوان تر و پوياتر 
كمك مى كند، البته بايد توجه كرد كه فالونوئيد موجود در شكالت 
شيرى يا شكالت سفيد كه مقدار كاكائوى آن كم است، بسيار كم 

يا حتى نزديك به صفر است.

شش - شكالت تلخ چاق نمى كند
شكالت سرشار از چربى و كربوهيدرات ها است و به طور متوسط 
هر 100 گرم شكالت، 500 كالرى انرژى دارد. با اين حال نبايد 
از رژيم غذايى حذف شود، زيرا شكالت تلخ حاوى ويتامين هاى 
زيادى است كه براى بدن مفيد است. خوردن مقدارى شكالت در 
غذايى  ارزش  بدون  و  پركالرى  غذايى  مواد  ساير  جاى  به  روز 
تلخ  شكالت  گرم   30 حدود  روزانه  است  بهتر  مى شود.  توصيه 

(حداقل 70 درصد)، نه كمتر و نه بيشتر بخوريم.

آيا ميدانيد با بيشتر شدن آگهى ها ، تعداد صفحات و مطالب
 هفته نامه اى كه در دست داريد افزايش خواهد يافت؟

6 دليل مهم براى خوردن شكالت
بيشتر  كشور  آن  بخورند،  بيشترى  شكالت  كشورى  مردم  چه  هر  مى دهد،  نشان  آمريكايى  دانشمندان  مطالعات 
جوايز علمى مى گيرد. شكالت تلخ كه سرشار از كاكائو است، نه تنها خوشمزه است، بلكه فالونوئيد موجود درآن، 
عملكرد ذهنى را بهبود مى بخشد. البته اين تنها خاصيت شكالت نيست و 6 دليل مهم وجود دارد كه ما شكالت را 

در سبد تغذيه خود بگنجانيم:
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هم  دور  شان  ساله  هر  آيين  و  رسم  با  مطابق  ايرانيان، 
و  خانواده  كنار  را  سال  شب  طوالنى ترين  تا  مى نشينند 
دوستان شان به صبح برسانند. هر چند ملزومات زندگى 
اقالم  صعودى  قيمت هاى  و  ما  امروز  شهرى  و  مدرن 
بسيارى  است  ممكن  شب  اين  در  استفاده  مورد  خوراكى 
از افراد را از برگزارى اين شب منصرف كرده باشد اما 
كسى  خاطر  از  كمتر  شب  اين  گراميداشت  و  نشينى  چله 

پاك مى شود.
يلدا  شب  فرداى  بايد  خانواده  شاغل  افراد  آنكه  از  فارغ   
مانند هر روز بر سر كارشان حاضر شوند يك دور هم 
است   قرار  كه  شبى  نمى خورد.  بر  جايى  به  ساده  نشينى 

با آجيل، هندوانه و انار و بگو و بخندها  به صبح برسد.

فلسفه شب يلدا چيست؟
يلدا  شب  كه  است  سال  هزار  چند  به  نزديك  ايرانيان 
شب  تاريكترين  و  طوالنى ترين  كه  را  پاييز  شب  آخرين 
در طول سال است تا سپيده دم بيدار مى مانند و در كنار 
يكديگر خود را سرگرم مى كنند. در ايران و سرزمين هاى 
«شب  نام  با  زمستان  آغاز  شب  از  مجاور،  هم فرهنگ 
چله» يا «شب يلدا» نام مى برند كه همزمان با شب انقالب 
زمستانى است. به علت دقت گاه شمارى ايرانى و انطباق 
كامل آن با تقويم طبيعى، همواره و در همه سال ها، انقالب 
دى   يكم  بامداد  و  آذر  سى ام  شامگاه  با  برابر  زمستانى 
كه  گمانند  اين  بر  اشتباه  به  برخى  امروزه  هرچند  است. 
سال  شب  بلندترين  نحوست  رفع  براى  چله  شب  مراسم 
روز  هيچ  ايرانى  كهن  باورهاى  در  اما  مى شود؛  برگزار 
جشن  است.  نمى شده  شناخته  بديمن  و  نحس  شبى،  و 
شب چله، همچون بسيارى از آيين هاى ايرانى، ريشه در 
رويدادى كيهانى دارد.خورشيد در حركت ساالنه خود، در 
مى رسد  شرقى  جنوب  افق  نقطه  پايين ترين  به  پاييز  آخر 
كه موجب كوتاه شدن طول روز و افزايش زمان تاريكى 
زمستانى،  انقالب  يا  زمستان  آغاز  از  اما  مى شود.  شب 

خورشيد بار ديگر به سوى شمال شرقى باز مى گردد كه 
به  است.  شب  كاهش  و  روز  روشنايى  افزايش  آن  نتيجه 
زمستان،  آغاز  تا  تابستان  آغاز  ماهه  در 6  ديگر،  عبارت 
در هر شبانه روز خورشيد اندكى پايين تر از محل پيشين 
خود در افق طلوع مى كند تا در نهايت در آغاز زمستان به 
پايين ترين حد جنوبى خود با فاصله 23/5 درجه از شرق 

يا نقطه اعتدالين برسد.

خورشيد  طلوع  جابه جايى هاى  مسير  بعد،  به  روز  اين  از 
انقالب  نقطه  و  باال  سوى  به  دوباره  و  شده  معكوس 
تابستانى باز مى  گردد. آغاز بازگشتن خورشيد به سوى 
شمال شرقى و افزايش طول روز، در انديشه و باورهاى 
ديگرباره  تولد  يا  زايش  زمان  عنوان  به  باستان  مردم 
گرامى  و  را  آن  كه  طورى  به  مى شد  دانسته  خورشيد 
فرخنده مى داشتند.  باورى بر اين مبنا نيز بين مردم رايج 
بود كه در شب يلدا، قارون (ثروتمند افسانه اى)، در جامه 
به در خانه ها مى آيد و به مردم هيزم  كهنه هيزم شكنان 
مى دهد، و اين هيزم ها در صبح روز بعد از شب يلدا، به 
شمش زر تبديل مى شود، بنابراين، باورمندان به اين باور، 
شب يلدا را تا صبح به انتظار از راه رسيدن هيزم شكن 
مراسم  و  مى ماندند  بيدار  خود  هيزمين  هديه  و  زربخش 

جشن و سرور و شادمانى بر پا مى كردند.

در گذشته، آيين هايى در اين هنگام برگزار مى شده است 
كه يكى از آنها جشنى شبانه و بيدارى تا بامداد و تماشاى 
كه  جشنى  است.  بوده  شده،  متولد  تازه  خورشيد  طلوع 
خانواده،  بزرگان  و  كهنساالن  حضور  آن،  الزمه هاى  از 
و  است  بوده  پاييز  پايان  در  خورشيد  كهنسالى  نماد  به 
كه  درازمدت  بيدارى  براى  فراوان  خوراكى هاى  همچنين 
خورشيد  سرخ  رنگ  به  سنجد،  و  هندوانه  و  انار  همچون 

باشند. 

مفاهيم دينى در شب چله
دادند.  مفهومى  دينى  چله  شب  به  نيز  اديان  از  بسيارى 
در آيين ميترائيسم، نخستين روز زمستان به نام «خوره 
روز  نخستين  و  مهر  تولد  روز  روز)،  (خورشيد  روز» 
خود  كاركرد  امروزه  و  است  مى آمده  شمار  به  نو  سال 
را در تقويم ميالدى كه ادامه گاهشمارى ميترايى است و 
حدود چهارصد سال پس از مبدا ميالدى به وجود آمده؛ 

ادامه مى دهد. فرقه هاى گوناگون عيسوى، با تفاوت هايى، 
انقالب  به  نزديك  روزهاى  از  يكى  در  را  مسيح  زادروز 
و كريسمس  سال نو  و همچنين جشن  زمستانى مى دانند 
برگزار  هنگام  همين  در  سيستانى  كهن  تقويم  همچون  را 

مى كنند.

روايت ديگرى هم هست كه مى گويد مبدا سالشمارى تقويم 
نام  اينكه  جالب  و  بوده  زمستان  آغاز  از  سيستانى  كهن 
نخستين ماه سال آنان نيز «كريست» بوده است. منسوب 
داشتن ميالد به ميالد مسيح، به قرون متأخر باز مى گردد 
و پيش از آن، آنگونه كه ابوريحان بيرونى در آثارالباقيه 
خورشيد  يا  مهر  ميالد  ميالد،  از  منظور  است،  كرده  نقل 
نام  با  نو  سال  و  زمستان  ماه  نخستين  نامگذارى  است. 
«دى» به معناى دادار يا خداوند از همان باورهاى ميترايى 

سرچشمه مى گيرد.
نخستين روز زمستان در نزد خرمدينانى كه پيرو مزدك، 
بوده اند، سخت گرامى  و بزرگ دانسته مى شد و از آن با 
نام «خرم روز» ياد مى كرده و آيين هايى ويژه داشته اند. 
اين مراسم و نيز سالشمارى آغاز زمستانى هنوز در ميان 
برخى اقوام ديده مى شود كه نمونه آن تقويم محلى پامير 
تاجيكستان)  جنوب  و  افغانستان  شمال  (در  بدخشان  و 
نخستين  از  نيز  ارمنيان  كهن  تقويم  در  همچنين  است. 
ماه سال نو با نام «ناواسارد» ياد شده است كه با واژه 

اوستايى «نوسرذه» به معناى «سال نو» در پيوند است.
در  خورشيد  ميالد  و  چله  شب  مراسم  برگزارى  هرچند 

سنت دينى زرتشتيان پذيرفته نشده است؛ اما خوشبختانه 
ديگر  همچون  را  مراسم  اين  تا  مى كوشند  نيز  آنان  اخيرا 
تقويم نوظهورى كه برخى  البته در  ايرانيان برگزار كنند. 
زرتشتيان از آن استفاده مى كنند و داراى سابقه تاريخى 
مصادف  آذرماه   24 با  چله  شب  زمان  نيست،  ايران  در 
با  نه  و  دارد  انطباق  طبيعى  تقويم  با  نه  كه  مى شود 
گاهشمارى دقيق ايرانى و نه با گفتار ابوريحان بيرونى كه 
از شب چله با نام «عيد نود روز» ياد مى كند. از آن رو كه 

فاصله شب چله با نوروز، نود روز است.
نوعى  كه  متل گويى  با  اما  امروز  ايران  در  يلدا  جشن   
شعرخوانى و داستان خوانى است، اجرا مى شود و پيرترها 
شب  يا  يلدا  شب  آيين  مى كنند  تعريف  قصه  همه  براى 
شيرينى  و  انار  هندوانه،  مخصوص،  آجيل  خوردن  چله، 
و  دارند  نمادين  جنبه  همه  كه  است  گوناگون  ميوه هاى  و 
در  هستند،  شادكامى  و  فراوانى  تندرستى،  بركت،  نشانه 
اين شب هم مثل جشن تيرگان، فال گرفتن از كتاب حافظ 

مرسوم است.

فلسفه خوراكى هاى شب يلدا 
اما شب يلدا فقط دور هم نشينى و مرور خاطره ها نيست، 
عالوه بر آداب و رسوم شامل رسوم تغذيه اى خاص خود 

نيز است.
در ايران باستان براى دى ماه چهار جشن وجود داشت 
كه شامل روزهاى اول، هشتم، پانزدهم و بيست و سوم 
اين ماه بود. اما امروزه ايرانيان تنها نخستين روز دى ماه، 
شب  آخرين  كه  را  زمستان  اول  شب  طوالنى ترين  يعنى 

پاييز، پايان قوس و آغاز جدى است جشن مى گيرند.
پيشينيان بر اين باور بودند كه در اين شب فرشته بدى ها 
جنگ  به  (امشاسپندان)  خوبى ها  فرشته  با  (اهريمن) 
مى پردازد و در اين نبرد طوالنى فرشته خوبى ها اهريمن 
دوباره  شدن  زاده  از  پس  صبح،  و  مى دهد  شكست  را 

خورشيد (پيروزى روشنايى بر تاريكى) آغاز مى شود.
و  غذايى  مواد  ساير  بين  از  خاصى  غذايى  مواد  انتخاب 
تاكيد برقرار دادن اين مواد غذايى بر سر سفره شب يلدا نه 
تنها يك رسم، بلكه نكات تغذيه اى خاصى را دنبال مى كند 

كه در اينجا به اين نكات مى پردازيم:
هندوانه؛ يكى از اركان سفره شب يلدا، ميوه هندوانه است 
مى شود.هندوانه  تزيين  جذابى  شيوه هاى  به  هميشه  كه 
يادآور گرماى تابستان و حرارت است. باور بر اين است، 
سراسر  در  بخوريد  يلدا  شب  در  هندوانه  مقدارى  اگر 
زمستان طوالنى، سرما و بيمارى بر شما غلبه نخواهد كرد 
و اين باور، با خواص هندوانه كه سرشار از ويتامين هاى 

A و B و C است، مطابقت دارد.
90 درصد بافت هندوانه از آب تشكيل شده است، در نتيجه 
براى رفع عطش بسيار مفيد است. به علت فراوانى آب در 
اين محصول، براى جلوگيرى و دفع سنگ كليه، خوردن آن 
بسيار توصيه شده است. هندوانه منبع غنى از بتاكاروتن 
طبيعى  آنتى اكسيدان هاى  از  مواد  اين  كه  است  ليكوپن  و 
اكسيدان ها  آنتى  است  شده  اثبات  كه  همانطور  و  هستند 
تركيباتى هستند كه از بروز سرطان ها در انسان جلوگيرى 
مى كنند، پس اين باور كه با خوردن هندوانه بيمارى كمتر 
نهفته  آنتى اكسيدان ها  اين  وجود  در  مى آيد  ما  سراغ  به 

است.
هندوانه از بروز آسيب هاى پوستى در اثر نور جلوگيرى 
بدن  از  زايد  مواد  سريع  و  بيشتر  دفع  موجب  مى كند. 
مى شود، و به شادابى و طراوت پوست مى انجامد. درصد 
اما  است،  پايين  بسيار  آن  كالرى  ميزان  و  دارد  قند  كمى 
عنوان  به  را  هندوانه  هميشه  كه  جاست  اين  در  مهم  نكته 
ميان وعده مصرف كنيد، نه به همراه غذا زيرا در هضم و 

جذب اختالل ايجاد مى كند.
زايش  و  شادى  نماد  يلدا  شب  سفره  در  ميوه  اين  انار؛ 
است. انار ميوه اى است كه از قديم از آن به عنوان ميوه اى 
خون ساز ياد مى شد. به افرادى كه رنگى مهتابى و از نظر 

جثه رنجور بودند، توصيه مى شد كه آب انار بنوشند.
كه  است  ث  ويتامين  از  سرشار  انار  شده  اثبات  امروزه 
و  خون  كننده  تصفيه  و  بدن  ايمنى  سيستم  تقويت  سبب 
سرشار از آهن است، در نتيجه موجب افزايش انرژى و 
مانند  خون  تصفيه  و  مى شود  فرد  بدن  در  سازى  خون 
زندگى يا زايش دوباره انسان است، به همين علت انار را 

نماد زايش و شادى مى دانند.
و  فندق  گردو،  بادام،  پسته،  شامل  يلدا  شب  آجيل  آجيل؛ 
در بعضى مناطق كشور از ميوه هاى خشك نيز به عنوان 
آجيل شب يلدا استفاده مى شود. آجيل به عنوان سالم ترين 
تنقالت شناخته شده و داراى فيبر باال است كه در درمان 
و  معده  سرطان  جمله  از  سرطان ها  انواع  چاقى،  يبوست، 

روده بسيار موثر است.
آجيل داراى انواع ويتامين هاى گروه E و B، روى، كلسيم، 
كه  است  پروتئين  و   A ويتامين  منيزيم،  پتاسيم،  و  فسفر 
وجود اين مواد در بدن موجب افزايش تراكم استخوان و 
درمان  پوست،  چروك  و  چين  و  مو  ريزش  از  جلوگيرى 
افسردگى، افزايش قدرت بينايى و رفع خستگى و گرفتگى 

عضالت مى شود.

خانواده

باد آسايش ، گيتى نزند بر دل ريش 

صبح صـادق 
ندمد تا شب 
يلـــدا نرود

در ايران و سرزمين هاى هم فرهنگ 
مجاور، از شب آغاز زمستان با نام 
«شب چله» يا «شب يلدا» نام مى برند 
كه همزمان با شب انقالب زمستانى 
گاه شمارى  دقت  علت  به  است. 
تقويم  با  آن  كامل  انطباق  و  ايرانى 
سال ها،  همه  در  و  همواره  طبيعى، 
شامگاه  با  برابر  زمستانى  انقالب 
است.  دى   يكم  بامداد  و  آذر  سى ام 
هرچند امروزه برخى به اشتباه بر 
اين گمانند كه مراسم شب چله براى 
سال  شب  بلندترين  نحوست  رفع 
باورهاى  در  اما  مى شود؛  برگزار 
كهن ايرانى هيچ روز و شبى، نحس 
است.  نمى شده  شناخته  بديمن  و 
جشن شب چله، همچون بسيارى از 
آيين هاى ايرانى، ريشه در رويدادى 

كيهانى دارد.
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1. اولين نكته براي پوشش در فصل سرد اين است 
كه زير لباس گرمتان يك لباس نازك تر بپوشيد تا 
اگر در محيط بسته، گرمتان شد امكان درآوردن 

لباس برايتان موجود باشد.

باشد،  خوب  و  گرم  هم  چقدر  هر  كفش هايتان   .2
چكمه  اصطالحا  همان  يا  بوت  يك  زمستان  براي 
انتخاب  را  آن  ضدآب  نوع  كنيد  سعي  داريد.  نياز 
ساق  و  است  پشمي  آن  داخل  كه  انواعي  كنيد. 

دارند، ايده آل  ترين انتخاب هستند.

جدانشدني  دوستان  زمستاني،  جوراب هاي   .3
كفش ها و پاهايتان هستند. پشمي ها بهترين هستند 
اما برخي از آنها كه تركيبي از چند الياف هستند 
بپوشيد  هم  جوراب  تا  مي توانيد 2  مناسب اند.  هم 
پاها  در  خون  گردش  عمل  كار  اين  با  معموال  اما 

خوب اتفاق نمي افتد.

4. كاپشن يا كت در اين فصل اولين ويژگي كه بايد 
باران  و  برف  است.  بودنش  ضدآب  باشد،  داشته 
باشد،  ضخيم تر  چه  هر  آن  از  بعد  ندارد  شوخي 

براي اين فصل مناسب تر است.

كمتر  كه  است  چيزي  معموال  شلوار  زير  اليه   .5
افرادي به آن توجه مي كنند و انگار جزو ضروري 
لباس هاي زمستاني نيست اما يك اليه سبك نخي 
زير شلوار از شما در برابر سرما بيشتر محافظت 

مي كند.

6. كاله يك يار جدانشدني زمستان است. سر يكي 
از اعضاي مهم بدن است و اگر گرم باشد شما هم 
انتخاب  را  كاله هايي  كنيد  سعي  مي شود.  گرمتان 

كنيد كه گوشتان را بگيرد.

7. اين وسيله را بيشتر وقتي برف مي بارد استفاده 
بسيار  نقاط  انگشتان  و  دست ها  اما  مي كنند 
سرما  برابر  در  زود  خيلي  و  هستند  حساسي 
دست  از  اگر  حتي  پس  مي دهند.  نشان  واكنش 

بدون  نوع  از  نمي آيد  خوشتان  كامل  دستكش  كردن 
انگشتش استفاده كنيد.

حاال كه مي دانيد چه جور لباس هاي ضروري براي اين 
در  اساسي  نقش  رنگ ها  بدانيد  بايد  داريد  نياز  فصل 
كه  رنگ   5 اول  مي كنند.  ايفا  فصل  هر  در  لباس هايتان 
مي توانند جايگزين هاي مناسبي براي رنگ مشكي باشند 
زمستان  براي  رنگ ها  بهترين  را  آنها  امسال  طراحان  و 
مشكي  به  خيلي  اگر  مي كنيم  معرفي  برايتان  مي دانند 
عالقه منديد، مي توانيد اين رنگ ها را با مشكي هم تركيب 

كنيد.

1. آبي جوهري يا مركبي: از اين رنگ مي توانيد اگر خانم 
يك  هستيد  آقا  اگر  بخريد.  باراني  و  پالتو  مانتو،  هستيد 

پالتوي بلند يا يك شال پيشنهاد ماست.

اين  در  لباسي  هر  براي  را  رنگ  اين  روشن:  طوسي   .2
فصل انتخاب كنيد، بسيار شيك مي شويد. دانه هاي برف 

كه باريد طوسي تان را تيره تر كنيد.

3. شكالت شيري: اين رنگ چهره تان را صميمي و گرم 
نشان مي دهد. پيشنهاد ما سوئي شرت، كاله يا پالتو است. 

4. زيتوني روشن: اين رنگ بسيار شيك است اگر رنگ 
پوستتان تيره باشد كه ديگر عالي مي شود. چهره تان را 

آرام و در ضمن بسيار متين نشان مي دهد.

5. بنفش تيره: اگر كمي اهل رمز و رازيد، از اين رنگ در 
يكي از لباس هاي زمستانه تان استفاده كنيد.

9 رنگ ويژه زمستان
واقع  در  كه  پانتون  موسسه  طرف  از  رنگ   10 اين 
مدهاي  و  مي دهد  انجام  جهاني  طراحي  و  رنگ آميزي 
روز دنيا را ارائه مي دهد براي زمستان امسال پيشنهاد 
شده است. هر چند شخصيت و حالت شما و احساستان 
نسبت به رنگ ها براي انتخاب لباس از هر عامل ديگري 

مهم تر است.

اين  درخشش  است  سال  رنگ  اولين  زمردي:  سبز   -1
رنگ شما را مجذوب مي كند. اين موسسه اذعان مي كند 
و  شكوه  احساس  شما  به  رنگ  اين  در  لباس  پوشيدن 

عظمت مي دهد.

2- آبي تيره: رنگ قوي است، احساس آرامش مي كنيد، 
اگر لباسي با اين رنگ به تنتان باشد،  اما روزهاي آفتابي 

پاييز و زمستان را براي اين رنگ انتخاب كنيد.

3- بنفش خيلي تيره: همان طور كه گفتيم اين رنگ بسيار 
رنگ هاي  با  مي توانيد  را  رنگ  اين  است.  راز  و  پررمز 

ديگر ادغام كنيد.

آن  در  و  گرم  است  رنگي  زرشكي:  يا  تيره  قرمز   -4
مي توانيد احساس هاي زيادي را درك كنيد.

5- نارنجي كدر: رنگي كه در آن انرژي زيادي است. اين 
مناسب  و  شيك  بسيار  كنيد  تركيب  قهوه اي  با  را  رنگ 

زمستان مي شود.

و  است  انبوه  جنگل هاي  عمق  رنگ  خاكي:  سبز   -6
گرمايش، سرماي زمستان را برايتان لذت بخش مي كند.

7- بنفش روشن: اين رنگ بسيار زنده است وقتي آن را 
در پاييز بپوشيد بسيار بانشاط به نظر مي آييد.

8- طوسي تيره: احساس سبكي به شما دست مي دهد در 
عين اينكه اگر لباسي با اين رنگ بپوشيد به نظر ظريف تر 

مي آييد.

را  قهوه  گرماي  عجيب؛  يك رنگ  سوخته:  قهوه اي   -9
به  را  زمستان  سوخته.  چوب  بوي  و  مي كنيد  احساس 

نظر گرم تر اما زيباتر مي بينيد.
شما  به  زمستان  فصل  در  را  رنگ ها  اين  تركيب  پانتون 

پيشنهاد مي دهد.

COLOURSOUP.com:منابع

ُمد
راهنماي رنگ و لباس در ماه هاي پيش رو

مردي خوش تيپ 
در آستانه فصل سرد

هر فصلي لباس مخصوص خودش را مي خواهد. سرما كه از راه 
جابجايي  و  تغيير  مي دهيم،  انجام  كه  كارهايي  از  يكي  مي رسد 
بيرون  را  لباس هايتان  اينكه  از  بعد  خب  است.  لباس هايمان 
اول  ببريد.  پي  نكته   2 به  تا  كنيد  مطالعه  را  مطلب  اين  آورديد 
بين  كه  رنگ هايي  دوم  و  داريد  كم  احيانا  كه  لوازمي  و  لباس ها 
لباس هايتان نداريد و شايد بهتر باشد براي اين فصل چند تا از 

آنها را انتخاب كنيد.
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تاثيرگذاري  ميزان  مورد  در  كسي  كمتر  امروزه   .1
به  ديگر  دارد.  ترديد  و  شك  اجتماعي  شبكه هاي 
 21 قرن  انسان  زندگي  از  حوزه اي  مي توان  سختي 
زندگي  و  اجتماعي  شبكه هاي  تحت تاثير  كه  يافت  را 
تا  گرفته  سياست  از  باشد؛  نگرفته  قرار  مجازي 
البته  و...  زندگي  سبك  تا  گرفته  تبليغات  از  اقتصاد، 
قرار  توجه  مورد  اندازه  يك  به  حوزه ها  اين  تمام 
موضوع  يك  رسانه اي  جذابيت  چه  هر  و  نگرفته اند 
بيشتر بوده، توجه بيشتري را نيز جلب كرده است. 

اگر در بهار عربي انتشار تصوير و خبر از حوادث، 
پيشبرد)  و  ايجاد  برخي  قول  به  (و  تسريع  به  منجر 
تحوالت عظيم سياسي در كشورهاي عربي شد (تا 
حدي كه برخي اين تحوالت را انقالب توييتري لقب 
دادند) طبيعي خواهد بود بيشتر نگاه ها به تاثيرگذاري 
تاثيرگذاري  اين  اما  شود  جلب  شبكه ها  اين  سياسي 
و  نشده اند  شمرده  مهم  اينچنين  كه  حوزه هايي  بر 
امكاناتي كه براي تغيير سبك زندگي در اختيار مردم 

قرار داده اند، كمتر نقد و بررسي و تحليل شده اند.

لغت نامه  به   selfie لغت  شدن  اضافه  خبر   .2
آكسفورد تكان دهنده نبود. نه نظامي  را برانداخت و 
نه تظاهراتي راه انداخت، اما به سرعت مورد توجه 
شبكه هاي خبري قرار گرفت و در سايت هاي مرتبط 
با فناوري نيز منعكس شد. اين كلمه به معني گرفتن 
عكس از چهره خود با استفاده از دوربين ديجيتال 
(معموال تلفن هاي همراه) به قصد قرار دادن آنها در 
آنقدر  اما  ساده  كار  اين  است.  اجتماعي  شبكه هاي 
جالب توجه بوده و آنقدر كاربرد يافته كه توانسته از 
فرهنگ عمومي  خود را به فرهنگ رسمي  تحميل كند، 
تحميلي كه هم خبر از قدرت شبكه هاي اجتماعي در 
ايجاد و انتقال فرهنگ خاص خود مي دهد و هم خبر 
از تغييري كه اين شبكه ها در سبك زندگي داده اند، 
اما چه چيزي باعث رواج چنين پديده اي شده و در 
رشد  آيا  است؟  خوابيده  داليلي  چه  پديده  اين  پس 
نشانگر  مي تواند  و  دارد  ما  پيامي  براي  پديده  اين 

وضعيتي خاص باشد؟

معموال  ؛  عكاس  خدمت  در  است  ابزاري  دوربين   .3
جهان  به  لنز  دريچه  از  فاعل  يك  عنوان  به  عكاس 
اطراف مي نگرد و اين قدرت را دارد كه آنچه مي بيند 
را (ابژه) ثبت كند. لحظه ثبت جاودانه مي شود. انسان 
و  ندارد  را  خود  به  نگريستن  توانايي  ذاتي  به طور 
تصوري كه از خود دارد به طور معمول از انعكاس 
خود در نگاه ديگران به دست مي آيد. ابتدا نگهدارنده 
ابتدايي (به طور معمول مادر) است كه به تصور فرد 

از خودش شكل مي دهد. اين كار با بازخوردهايي كه 
مادر به كودك مي دهد صورت مي پذيرد. 

دادن هاي  اطمينان  با  همراه  امن  رابطه اي  مادر  اگر 
كودك  معموال  كند،  ايجاد  كودك  با  مكرر  و  مناسب 
در  اما  مي آورد  دست  به  خود  از  خوبي  تصور 
اوليه،  امن  رابطه  گرفتن  شكل  بدون  كه  صورتي 
كودك در معرض سرزنش و انتقاد مكرر قرار گيرد 

ممكن  نگيرد،  قرار  تاييد  مورد  مناسب  ميزان  به  و 
فاقد  و  زشت  حتي  يا  ناتوان  فردي  را  خود  است 
را  خود  بار  اولين  براي  فرد  معموال  پندارد.  جاذبه 
در آينه مي بيند، اما تنها از دريچه دوربين است كه 
به  را  آن  بارها  و  كند  ثبت  را  تصوير  اين  مي تواند 

قضاوت بنشيند.
 تركيب دوربين گوشي هاي تلفن همراه با شبكه هاي 
اجتماعي تركيب جالبي ايجاد كرده  است. با استفاده 

از اين تركيب «سوژه» فعال، در عين حال تبديل به 
«ابژه» هدف دوربين شده و ثبت مي شود، انگار كه 
عكاس خود را به نظاره نشسته و خود را ثبت كرده 
قرار  اجتماعي  شبكه اي  در  عكس  آن  سپس  باشد. 
نسبت  را  ديگران  نظر  مي تواند  كه  جايي  مي گيرد. 
را  خود  از  عكسي  كه  كسي  البته  و  بداند  خود  به 
ندارد  انتظار  مي دهد،  قرار  ديگران  ديد  معرض  در 
به  ديگري  چيز  تمجيد  و  تعريف  و  «اليك»  جز  كه 
دست آورد. انگار كه سوژه با اين عمل، به گونه اي 
اين  اما  مي كند  تكرار  را  ابتدايي  نگهدارنده  با  رابطه 
بار با افرادي متفاوت و در محيطي متفاوت و با اين 
اين  گرفت.  خواهد  قرار  تاييد  مورد  كه  پيش زمينه 
با  و  دارد  دوست  كه  پوششي  در  دارد  فرصت  بار 
«خود»  دوربين  جلوي  مي بيند  مناسب  كه  آرايشي 
به  مي پسندد  خود  كه  را  تصويري  و  شود  ظاهر 
اينكه  براي  درواقع  دهد.  نشان  مجازي اش  دوستان 
تصوري كه از خود مي پسندد را در ديگران نيز ايجاد 
كند، از امكاني كه زندگي مجازي در اختيارش قرار 
داده كمال استفاده را مي كند. به بيان ديگر، رابطه با 
ابژه اوليه تكرار مي شود، اما اين بار با افرادي ديگر 
و اين بار، آنگونه كه «خود» مي پسندد تا تصويري 
مطلوب خود از خود ايجاد كند و پس از آن از دريچه 

تاييد ديگران، به خود بنگرد.

از  كه  است  تحليل هايي  از  يكي  تنها  فوق  تحليل   .4
اجتماعي  شبكه هاي  خود  حتي  يا   selfie پديده 
و  روانكاوي  حوزه  در  هم  داشت.  مي توان 
و  جامعه شناسي  حوزه هاي  در  هم  و  روان شناسي 
به  نيز  ديگر  زاويه هايي  از  مي توان  شناسي  انسان 
اين قضيه نگريست. شبكه هاي اجتماعي تغييري در 
رابطه انسان ها با همديگر و با پديده هاي اطرافشان 
ايجاد كرده اند كه قابل چشم پوشي نيست. در اين نوع 
به راحتي  يا  كرد  انتخاب  را  دوستان  مي توان  رابطه 
اوقات  تمام  در  داد.  پايان  رابطه  يك  به  كليك  يك  با 
در  آنچه  و  دوستان  صفحه  به  مي توان  شبانه روز 
يا  داشت  دسترسي  كرده اند  منتشر  اجتماعي  شبكه 

براي آنها پيام فرستاد. 
حتي مي توان به زندگي خود در دنياي مجازي پايان 
جالب تر  همه  از  گرفت.  سر  از  را  آن  دوباره  و  داد 
به  مي پسنديم،  خود  كه  آن گونه  را  خود  مي توانيم 
خود  درباره  را  ديگران  نظر  و  كنيم  عرضه  ديگران 
نبوديم،  راضي  گفته اند  آنچه  از  اگر  البته  بدانيم. 
مي توانيم يا نظر آنها را حذف كنيم يا تصوير خود 
را تغيير دهيم و اين موقعيت جديدي براي انسان به 

وجود آورده است؛ زندگي با حداكثر كنترل ممكن!

سالمت جامعه

درمان همه مشكالت: 
رفع وحشت و اضطراب از پرواز, حل مشكالت خانوادگى , 
اضطراب - افسردگى , ترك عادتهاى ناخواسته ,ترس ها - 
نگرانى ها , كسب اعتماد بنفس و رفع خجالت , ترك سيگار 

در يك ساعت , ترميم غم از دست رفته ها و اتفاقات

Tel: 020 7221 5763 
Mob: 07961 447116 
10 Harley Street W1

فارغ التحصيل در رشته روانكاوى و مشاوره
 ( London University ) هيپنوتراپى تائيد شد ه از 

توسط  وزارت بهدارى انگلستان قاضى دادگاههاى فرجامى در 
بيمارستانهاى اعصاب لندن

عضو جامعه روانكاوى انگلستان استاد تعليم هيپنوتيزم درمانى و 
دادن مدرك تائيد شد ه از كنسول هيپنوتراپى لندن
برگزار كنند ه سمينارهاى تجربى و روانكاوى
www.advancehypnotherapy.com

سريعترين روش روانكاوى از طريق 
هيپنوتراپى - روانكاو و هيپنوتراپيست 

هيپنوتيزم درمانى
توسط خانم دكتر روحى 

شاهين

چگونه رنگ ها را به 
كودكان آموزش دهيم؟
كودكان در دنياي رنگيني زندگي مي كنند، 

براي  رنگ ها  دادن  تشخيص  وجود  اين  با 
به  اگر  نيست.  ساده اي  كار  ساله   2-3 كودك 
نقاشي هاي كودكتان توجه كنيد، حتما مي بينيد 
آبي  را  زمين  و  سبز  را  آسمان  گاهي  او  كه 
جاي  موضوع  اين  نباشيد  ناراحت  مي كشد... 
نگراني ندارد. كودكان دير يا زود رنگ ها را از 
هم تشخيص مي دهند. با اين حال به شما كمك 
در  كودكتان  تا  بياموزيد  راهكارهايي  مي كنيم 

اين مرحله سريع تر قدم بردارد.

مفهومي ناملموس
اسامي  و  رنگ ها  كودكان  كه  است  درست 
اين  اما  مي آموزند  دير  را  آنها  به  مربوط 
مساله به آن معني نيست كه دنياي اطرافشان 
يك  بينايي  ماهگي   18 از  است.  سفيد  و  سياه 
به  و  است  بالغ  فرد  يك  مثل  تقريبا  كودك 
او  مي دهد.  تشخيص  هم  از  را  رنگ ها  خوبي 
كه  باشد  موضوع  اين  متوجه  كامال  مي تواند 
2 شي يكسان 2 رنگ مختلف دارند يا اشياي 
مختلف (تنه درخت، پايه ميز، صندلي و...) پايه 
رنگي يكساني دارند. به مرور كه كودك بزرگ 
مي گيرد  شكل  او  ذهن  در  مقايسه ها  مي شود 
شما  حال  اين  با  مي آموزد.  بهتر  را  رنگ ها  و 

مي توانيد او را در اين راه ياري كنيد.
بازي هاي متفاوت

تحريك  را  كودك  كنجكاوي  كه  بازي  نوع  هر 
كند در آموزش رنگ به او موثر است. پيشنهاد 
ميوه هاي  در آن  برداريد و  مي كنيم يك ظرف 
و  زرد  آلوي  گوجه فرنگي،  جمله  از  مختلفي 
كشمش بريزيد. از او بخواهيد آنها را با توجه 

به نوع و رنگ جدا كند.
دو  با  تنها  سبزي  و  ميوه  نوع  چند  ديگر  بار 
بخواهيد  او  از  و  كنيد  انتخاب  متفاوت  رنگ 
تنها براساس رنگ آنها را از هم جدا كند مثال 
توت فرنگي و گوجه را در يك دسته و موز و 
ندهيد  اجازه  دهد.  قرار  ديگر  دسته  در  را  آلو 
به  شود.  دلزده  و  خسته  بازي  از  فرزندتان 
موقع آموزش  را تمام كنيد تا حوصله اش سر 

نرود.

دايره لغاتش را غني كنيد
نام  آموختن  معني  به  الزاما  رنگ ها  شناخت 
آنها نيست. اگر كودك شما توانسته رنگ ها را 
بشناسد و آنها را از هم تفكيك كند، مي توانيد 
نام آنها را هم كم كم به او آموزش دهيد. اين 
روزانه  كارهاي  كمك  با  و  مرور  به  را  كار 
انجام دهيد مثال وقتي لباس مي پوشد توجه او 
را به رنگ قرمز كفش هايش جلب كنيد يا وقتي 
در پارك قدم مي زنيد با نشان دادن اردكي كه 
در درياچه وسط پارك شنا مي كند، رنگ سفيد 
را به او بياموزيد. سعي كنيد كنار اين مسايل 
او  به  هم  را  هارموني دار  و  متضاد  رنگ هاي 
آموزش دهيد، اما عجله نكنيد. كودك به اندازه 

كافي فرصت دارد تا اين مسايل را ياد بگيرد.
parents :منبع

شهروند، تلفن همراه و شبكه هاي اجتماعي از نگاه روانشناسي

 زندگي با حداكثر كنترل ممكن!
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گوردون جيمز رمزي / آشپز  / .تند و آتشين
براي  آنكه  از  بيشتر  رمزي،  جيمز  گوردون 
و  جهان  سراسر  در  متعددش  رستوران هاي 
و  آشپزي  صنعت  در  كه  بسياري  افتخارهاي 
باشد،  معروف  آورده  به دست  رستورانداري 

به دليل خلق و خوي تند و روش كاري 
منحصر بفردش شناخته شده است.

اولين قدم، فوتبال و نااميدي
نوامبر   8 متولد  آشپزي،  دنياي  خشن  مرد 
اسكاتلند  كشور  در   (1345 آبان   17)  1966
است. سال هاي سخت كودكي باعث شد تا در 
بيشتر  مانند  و  كند  ترك  را  خانه  سالگي   16
اتفاقا  برود.  فوتبال  سراغ  ساالنش  و  سن  هم 
فوتبال چيزي بود كه گوردون جوان به سرعت 

در آن پيشرفت كرد تا آنجا كه در تيم جوانان 
مصدوميت  اما  شد،  پذيرفته  رنجرز  گالسكو 
شديد زانو باعث شد تا رمزي فوتباليست، قبل 
فوتبالش  دوران  و  شود  پژمرده  شكوفايي  از 

را آغاز نكرده، به پايان برساند.
راند دوم، يك دنياي متفاوت

تصميم  يك  در  ساله   19 رمزي  گوردون 
اتفاق  يك  به عنوان  آن  از  خودش  كه  ناگهاني 
ياد مي كند، براي آموختن مديريت هتلداري در 
پايان  از  پس  و  كرد  نام  ثبت  محلي  كالج  يك 
دوره آموزشي، 2 سال سخت را در رستوران 
اين  در  فهميد  وقتي  اما  گذراند،  « هارويز» 
ندارد،  وجود  پيشرفت  براي  جايي  مرحله 
و  هتل ها  در  را  سالي  چند  و  رفت  فرانسه  به 
و  پاريس  يك  درجه  و  لوكس  رستوران هاي 
سرآشپزهاي  نظر  زير  آلپ  توريستي  منطقه 
ساووي  گاي  و  روكس  آلبرت  مثل  مشهوري 
كار كرد و در سال 1993 به بريتانيا بازگشت.

رمزي بزرگ وارد مي شود
از اين به بعد همه چيز متفاوت با قبل و خيلي 
مشاركت  پيشنهاد  دريافت  رفت.  پيش  سريع 
هلدينگ  گروه  يك  با  رستوران  راه اندازي  در 
قدم هاي  گوردون  تا  شد  باعث  قدرتمند، 
موفقيت اش را با سرعت بيشتري بردارد. در 
سال 1998 گوردون رمزي اولين رستورانش 
را در محله چلسي لندن افتتاح كرد و در مدت 
سراسر  در  او  رستوران هاي  كمي  بسيار 
و  ژاپن  كانادا،  استراليا،  آمريكا،  اروپا، 
خاورميانه آغاز به كار كردند و جوان ناكام 
غذاي  صنعت  غول هاي  از  يكي  به  ديروز، 
ستاره   15 مدت  اين  در  او  شد.  تبديل  جهان 
ميشلين براي رستوران هايش به دست آورد 

كه 12 تاي آنها را هنوز دارد.

هيوالي آشپزخانه
برنامه هاي  در  رمزي  حضور  اولين 
تلويزيوني در سال 1998 و در برنامه «نقطه 
جوش» بود. شخصيت آتشين مزاج، بداخالق 
بقيه  و هميشه عصباني او، باعث تمايزش با 
است.  او  رده  هم  تلويزيوني  شخصيت هاي 
پرطرفداري  و  متعدد  برنامه هاي  در  رمزي 
«كابوس هاي  و  جهنمي»  «آشپزخانه  مانند 
سر  بر  كشيدن  فرياد  با  رمزي»  آشپزخانه 
معروف  چهره هاي  از  گاه  كه  شركت كنندگان 
به  ظروف  پرتاب  بوده اند،  ورزشي  و  هنري 
دوربين  حضور  در  اخراجشان  و  آنها  سمت 
باعث شد تا بينندگان عادي تصويري متفاوت 
يك  در  فعاليت  از  را  واقعيت  به  نزديك تر  و 

آشپزخانه صنعتي ببينند.

تندخويي رمزي فقط به برنامه هاي تلويزيوني 
از  گيل،  آدريان  يك بار  او  نمي شود،  ختم 

منتقدان معروف غذايي را به دليل آنچه «توهين 
به غذا» مي دانست، از رستورانش بيرون كرد. 
با اين حال جالب است بدانيد رمزي سرآشپز 
تاسيس  را  رستورانش  اولين  كه   98 سال  از 
نيروهاي  درصد   85 از  بيش  حال  به  تا  كرد 

مشغول به كارش را حفظ كرده است.

در  كتاب   21 تاكنون   1996 سال  از  رمزي 
از 20  بيش  در  و  كرده  آشپزي منتشر  زمينه 
برنامه و مسابقه تلويزيوني حضور داشته و 
ارزشي  با  و  متعدد  جوايز  به  آنها  خاطر  به 
مانند جايزه هنري بفتا دست پيدا كرده است. 
عالوه بر اين، رستوران هاي او به مدت 8 سال 
رستوران  بهترين  به عنوان  مردم  سوي  از 
در  رمزي»  «گوردون  نام  است.  شده  انتخاب 

تاالر مشاهير آشپزي هم ثبت شده است.

*ستاره ميشلين معتبرترين سيستم ارزشيابي 
رستوران و هتل، با قدمتي بيش از صد سال 
و  راهنما  دفترچه  يك  در  ساله  هر  كه  است 
و  هتلداري  در صنعت  بهترين ها  معرفي  براي 
غذايي منتشر مي شود. ستاره ميشلين در سه 
رتبه 1 ستاره، 2 ستاره و 3 ستاره طبقه بندي 
كيفي  صعود  يا  نزول  صورت  در  و  مي شود 
يك رستوران در هر سال ستاره هاي آن حذف 

يا اضافه خواهدشد.

امريل لگاسي /  چاق دوست داشتني
حرفه اي  و  كاربلد  هم  چقدر  هر  آشپز،  يك 
باشد، براي تبديل شدن به يك چهره مشهور 
جذاب،  بيننده  براي  بايد  تلويزيوني  مطرح  و 
قابل اطمينان و دوست داشتني باشد. اين همان 

چيزي است كه «امريل لگاسي» بزرگ به عنوان 
معروف  شبكه  مجري  و  نويسنده  آشپز،  يك 

«فود نت ورك» به تمام معنا دارد.

مهر 1338)  اكتبر 1959 (23  متولد 15  امريل 
است.  پرتقالي  مادري  و  كانادايي  پدري  از 
آشپزي  در  او  نبوغ  و  تمايل  نشانه هاي  اولين 
به دوران نوجواني اش بازمي گردد كه در يك 
امريل  شد.  كار  به  مشغول  پرتقالي  نانوايي 
چند سال بعد با رد بورسيه موسيقي در يك 

به عنوان  آشپزي  انتخاب  و  معتبر  دانشگاه 
حرفه، راه واقعي زندگي اش را برگزيد.

آشپزخانه گرم و صميمي
در  همكارانش  از  بسياري  برخالف  امريل 
و  بي حاشيه  آدمي  تلويزيوني،  فعاليت  حيطه 
آرام است. معروف ترين برنامه هاي آموزشي 
نت ورك  فود  شبكه  با  همكاري  نتيجه  كه  او 
دوست داشتني  و  گرم  آشپزخانه هايي  است، 
گاه  كه  است  همه پسند  غذاهايي  همراه  به 
به  را  آنها  تكنيكي،  پيچيدگي هاي  وجود  با 

شوهاي  اين،  بر  عالوه  مي كند.  آماده  سادگي 
شوخي   و  زنده  موزيك  با  امريل  تلويزيوني 
آشپزي  و  بفردش  منحصر  تكيه كالم هاي  و 
آنها  از  دعوت  و  حاضران  انبوه  حضور  در 
برنامه هاي  پربيننده ترين  از  غذا،  سرو  براي 

تلويزيوني آمريكا بوده است.

امريل در زمين و فضا
آشپزي  از  تركيبي  لگاسي،  آشپزي  شيوه 
جنوب  آشپزي  و  پرتقالي  فرانسوي،  كالسيك 
او  غذاهاي  حال  اين  با  است.  آمريكا  شرقي 
است.  قابل طبخ  و  مطبوع  مردم  بيشتر  براي 
امريل  كه  غذايي  خاص ترين  و  جذاب ترين 
كه  است  رسپي هايي  است،  كرده  تهيه  لگاسي 

در سال 2006 براي فضانوردان آماده كرد.

رستوران هاي مردمي
امريل با تجربه سال ها فعاليت در رستوران هاي 
است  داده  ترجيح  جهان،  سراسر  در  مختلف 
اشرافي،  و  لوكس  رستوران هاي  جاي  به 
افتتاح  متوسط  طبقه  مناسب  غذاخوري هايي 
زنجيره اي  رستوران هاي  دليل  همين  به  كند. 
قرار  توجه  مورد  خودش  كوچك  نام  با  او 
آنكه  با  امريل  هستند.  موفق  بسيار  و  گرفته 
چند سال قبل اعالم بازنشستگي كرد، همچنان 
فعال است و با مديريت بيش از 15 رستوران 
و حضور در برنامه هاي تلويزيوني و عرضه 
انواع محصوالت با نام تجاري خودش، ساالنه 
درآمد  دالر  ميليون  پنجاه  و  يكصد  از  بيش 

دارد. 

نايجال الوسون / بانوي شكالتي
«نايجال  قنادي  و  آشپزي  برنامه هاي  تماشاي 
رژيم  شكستن  با  است  مترادف  الوسون» 
گذاشتن  پا  زير  و  قندخون  رفتن  باال  غذايي، 
تمام قول و قرارهايي كه با خودتان براي حفظ 
با  متفاوت  تجربه اي  داشته ايد.  اندام  تناسب 
كسي كه هرگز يك آشپز حرفه اي نبوده است.

اشراف زاده بينوا
 16)  1960 ژانويه   6 متولد  الوسون  نايجال 
از  الوسون،  نايجل  لرد  فرزند   ،(1339 دي 
دولت  كابينه  سابق  عضو  و  سياستمداران 
خانواده اي  در  اينكه  با  نايجال  است.  انگليس 
داشت  سختي  كودكي  آمد،  دنيا  به  اشرافي 
به طوري كه در فاصله 9 تا 18 سالگي، بيش از 

9 بار مجبور به تغيير مدرسه به دليل جابجايي 
كاري خانواده اش شد.

افسونگر آشپزخانه
در دنياي خشن و اكثرا مردانه آشپزي، خانم ها 
اعظم  بخش  و  دارند  عرض اندام  اجازه  كمتر 
موفقيت، شهرت و ثروت در بين آقايان تقسيم 
چهره هاي  معدود  اين  بين  در  اما  مي شود، 
سرشناس زن، موارد خاصي پيدا مي شوند كه 
بدون ابزار حرفه اي يعني تحصيالت آكادميك 
قدم  ميدان  اين  به  رستوران داري  تجربه  و 

گذاشته اند و موفق هم بوده اند.

نويسنده شكم پرست 
نويسنده  و  روزنامه نگار  يك  همواره  نايجال 
«چگونه  نام  به  كتابي  انتشار  با  و  است  بوده 
خوردن» كه با 300 هزار نسخه، پرفروش ترين 
خوانندگان  به  بود،  سال 1998  آشپزي  كتاب 
معرفي و با كتاب دومش در سال 2000 برنده 

جايزه كتاب سال بريتانيا شد.
بيش  نايجال  تلويزيوني  برنامه هاي  و  كتاب ها 
باشد،  آشپزي  فن  و  دانش  پايه  بر  آنكه  از 
اشتهابرانگيز  و  زيبا  توصيف هاي  براساس 
گرم  مثبت،  اجراي  و  مواداوليه  و  غذا  از  او 
خودش  ميكند.  گل  برنامه  در  او  صادق  و 
مي گويد: «من فقط غذاهايي را آموزش مي دهم 
كه دلم بخواهد دوباره آن را بپزم و بخورم. 
من مي دانم چگونه ديگران را هم با توضيحات 
غذاها  اين  خوردن  و  پختن  به  شكم پرستانه ام 
ترغيب كنم.» معموال غذاها و شيريني هايي كه 
است  ساده  بسيار  مي دهد،  آموزش  نايجال 
مخاطب  كه  مي كند  ارائه  را  آن  طوري  اما 
ناخودآگاه خود را در موقعيت او قرار مي دهد، 
تا آنجا كه وقتي در يكي از قسمت ها، نيمه شب 
سراغ يخچال رفت و در برابر دوربين با لذت 
تكه بزرگي كيك شكالتي را با يك ليوان شير 
منتقدان  و  كارشناسان  از  بسياري   خورد، 
غذايي او را مروج عادت هاي بدغذايي و دشمن 
كتاب   10 امروز  تا  نايجال  ناميدند.  سالمت 
زبان هاي  به  كه  كرده  منتشر  موفق  آشپزي 
برنامه   15 در  و  است  شده  ترجمه  گوناگون 
 2 خاطر  به  كه  داشته  حضور  تلويزيوني 
و  نايجال-2001»  «لقمه هاي  يعني  آنها  تاي 
كريسمس-2007»،  در  نايجال  «آشپزخانه 
موفق به دريافت جايزه رسانه هاي جهاني غذا 

شده است.

1025, Finchley Road
NW11 7ES
London
020 8457 7663

CARMELLA PATISSERIE

غول  هاي آشپزي جهان
دنياي رنگارنگ و پرزرق و برق آشپزي بين المللي، محل رقابت سوپرسرآشپزهايي است كه 
همانند ستاره هاي فوتبال يا هنرپيشه هاي پرآوازه سينما، با برنامه ها و سابقه هاي بزرگ 
برترين  و  غذا  بهترين  سرآشپز،  بهترين  انتخاب  براي  و  مي روند  هم  جنگ  به  پرهزينه  و 
آن  در  كه  است  پولساز  دنيايي  بين المللي،  آشپزي  دنياي  مي كنند.  نبرد  هم  با  رستوران 
در  را  دالر  ميلياردها  و....  آشپزخانه  محصوالت  رستوران،  نوشيدني،  غذا،  بزرگ  برندهاي 

سال جا به جا مي كنند...
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ورزش
فرگوسن «جايزه الماس»

  را دريافت كرد

«سر الكس فرگوسن»، 71ساله كه در پايان فصل گذشته از دنياى مربيگرى 
كناره گيرى كرد، توسط شبكه بى بى سى به عنوان شخصيت برتر ورزشى در 
سال گذشته انتخاب شد و جايزه خود را از دست «سر بابى چارلتون» دريافت 
دو  تيم  اين  با  كرد،  مربيگرى  منچستريونايتد  در  26سال  كه  فرگوسن  كرد. 
قهرمانى در ليگ قهرمانان اروپا، 13قهرمانى در ليگ برتر انگليس، پنج قهرمانى 
در جام حذفى و چهار قهرمانى در جام اتحاديه را به دست آورد. وى در اين 
از  است.  من  براى  بزرگ  افتخار  يك  «اين  گفت:  خود  سخنرانى  در  و  مراسم 
همه ممنونم. زندگى خوبى داشته ام. دوران كارى من فوق العاده بود. دوست 
نداشتم كناره گيرى كنم اما مى دانيد، زمان خوبى را براى بازنشستگى انتخاب 
كردم. باز هم از همه ممنونم.» در اين مراسم «لى هافپنى»، بازيكن ولزى تيم 
راگبى كارديف و «تونى مك كوى»، قهرمان اسب سوارى اهل ايرلند شمالى نيز 
جايزه هاى دوم و سوم را دريافت كردند. در اين مراسم كريستيانو رونالدو، 
صحبت هايى  ويديويى  ارتباط  طريق  از  نيز  يونايتد  منچستر  پيشين  بازيكن 

انجام داد و به تمجيد از سرمربى پيشين خود پرداخت.

محروميت مادام العمر 2 هوادار 
انگليسى توهين كننده به قرآن

مقدس  كتاب  به  مذهبى   ضد  اقدامى  در  ميدلزبورو  هوادار  دو  اينكه  از  بعد 
صورت  به  را  آنها  انگليس  پليس  كردند،  توهين  كريم»  «قرآن  مسلمانان 
به  مورد  اين  در  پليس  كرد.  محروم  ورزشگاه ها  در  حضور  از  مادام العمر 
تيم هاى  بازى  جريان  در  كه  است  اتفاقاتى  بررسى  حال  در  گفته  خبرنگاران 
است.  شده  اقدامى  چنين  بروز  به  منجر  و  داده  رخ  بيرمنگام  و  ميدلزبورو 
بيرمنگام  برابر  بازى  در  دارد،  حضور  انگليس  يك  دسته  در  كه  ميدلزبورو 
اقدامى  در  ميدلزبورو  تيم  هواداران  ديدار  اين  در  رسيد.   2  -  2 تساوى  به 
باشگاه  اتفاق  اين  از  بعد  كردند.  توهين  مسلمانان  مقدس  كتاب  به  ناشايست 
ميدلزبورو بيانيه اى در تقبيح اين عمل منتشر كرد. در بيانيه باشگاه ميدلزبورو 
آمده است: اين باشگاه قصد ندارد تا پايان يافتن مراحل تحقيق و تفحص به 
براى  را  تماشاگر  دو  اين  تنها  فعال  و  بپردازد  حركت  اين  درباره  اظهارنظر 
باشگاه  سخنگوى  است.  كرده  محروم  ورزشگاه ها  در  حضور  از  هميشه 
ميدلزبورو نيز در واكنش به اتفاقات پيش آمده در بازى ميدلزبورو و بيرمنگام 
با  و  نمى كند  تحمل  را  دست  اين  از  اقداماتى  هيچ وجه  به  باشگاه  كرد:  اعالم 
خاطيان به شدت برخورد خواهد كرد. با اين همه «استيو فلچر» يكى از اعضاى 
كه  اتهام  اين  به  پاسخ  در  ميدلزبورو  باشگاه  به  وابسته  سرخ»  گروه «انجمن 
هواداران اين باشگاه اقدامى نژادپرستانه انجام داده اند و بايد منتظر عواقب آن 
باشند، گفت: اين كار اشتباه عده قليلى از هواداران اين باشگاه بوده و نمى توان 
صدها  رابطه  همين  در  داد.  تعميم  ميدلزبورو  باشگاه  هواداران  كل  به  را  آن 

هوادار ميدلزبورو هم در اعتراض به اين اقدام تظاهرات كردند.

«بارسا» و «رئال» در تيررس تحريم 
اتحاديه اروپا

هياتى از اتحاديه اروپا راهى اسپانيا مى شود تا درباره هفت باشگاه اسپانيايى 
كمك گرفتن  باشگاه ها  اين  اتهام  كند؛  تحقيق  رئال مادريد  و  بارسلونا  جمله  از 
غيرقانونى از دولت اسپانيا براى بهبود وضعيت اقتصادى شان است. به  نقل از 
والنسيا،  اوساسونا،  اتلتيك بيلبائو،  بارسلونا،  رئال مادريد،  فرانسه،  خبرگزارى 
اركولس و الچه، همه اين باشگاه ها متهم هستند كه از دولت اسپانيا به صورت 
غيرقانونى كمك دريافت كرده اند و اين مورد به تاييد وزير امورخارجه اسپانيا، 
پذيراى  كه  اسپانيا  دولت  است.  رسيده  هم  مارگايو  گارسيا  مانوئل  خوسه 
تمام  كرده  اعالم  بيانيه اى  در  بود  خواهد  اروپا  اتحاديه  از  اعزامى  هيات  اين 
اين  كند.  دفاع  اتهامات  اين  برابر  در  باشگاه هايش  از  تا  مى كند  را  خود  تالش 
در شرايطى است كه بسيارى در اسپانيا اين اقدام اتحاديه اروپا را حمله به 
اسپانيا تلقى مى كنند. اگر اتحاديه اروپا اين باشگاه ها را مقصر بداند آنها بايد 
همه هزينه هايى كه از طريق غيرقانونى از دولت دريافت كرده اند را پس داده و 
البته بايد منتظر تحريم هم باشند؛ تحريم هايى كه در حال حاضر زياد درباره 

نوعش صحبتى نمى شود.

انتخابي  مسابقات  در  ايراني  تكواندوكاران  افت  داليل  از  منتقدان 
المپيك مي گويند 

زنگ خطر به صدا در آمد
مسابقات تكواندوي جايزه بزرگ منچستر با حضور تمام تكواندوكاران جهان 
در انگليس به پايان رسيد و اتفاق عجيب و البته قابل پيش بيني اينكه دست 
تكواندوكاران ايراني از مدال طال كوتاه ماند. تيم ملي ايران با 8 تكواندوكار در 
اين مسابقات كه حكم اولين مرحله از مسابقات كسب سهميه المپيك را داشت 

حضور پيدا كرد و با كسب سه مدال برنز توسط محمد باقري معتمد، بهنام 
اسبقي و هادي مستعان به كار خود پايان داد تا زنگ خطر يك بار ديگر براي 
تكواندوي ايران به صدا در بيايد. كوتاه ماندن دست تكواندوكاران تيم ملي كه 
پيش از اين سابقه قهرماني در مسابقات جهاني و كسب مدال در بازي هاي 
المپيك لندن را داشتند صداي منتقدان را به آسمان بلند كرده است و دست 

بر قضا سرمربيان سابق تيم ملي در صف اول منتقدان ايستاده اند. 

فدراسيون  رئيس  با  نظر  اختالف  به واسطه  قبل  مدتي  كه  كريمي  مرتضي 
جايزه  مسابقات  در  تيم ملي  نتايج  شد  خلع  تيم ملي  سرمربيگري  از  تكواندو 
براي  خطري  زنگ  مي گويد: «اين  و  مي كند  توصيف  ضعيف  را  لندن  بزرگ 
تكواندوي ما بود كه مي خواهد در المپيك برزيل مدال كسب كند. اين نفرات 
همان هايي هستند كه مي خواهند در المپيك حضور پيدا كنند. من چند ماه بود 
با اين تيم كار كرده بودم و تمرينات و تفكرات من بر تيم حاكم بود، اما مقانلو 

پس از انتخاب شدن به عنوان سرمربي تا مسابقات جايزه بزرگ منچستر 
20 روز فرصت داشت و به اين سرعت نمي توانست همه چيز را تغيير دهد. 

به نظرم دوگانگي تمرين باعث شد تا ملي پوشان از لحاظ روحي و فني در 
سابق  سرمربي  مهماندوست،  رضا  اينكه  بياورند.»جالب  كم  مسابقات  طول 
تيم ملي ايران كه 9 ماه قبل سرمربيگري تيم ملي چين تايپه را بر عهده گرفت، 
با اين تيم يك مدال طال و يك نقره از مسابقات جايزه بزرگ منچستر صيد 
كرد و چين تايپه به لحاظ مرغوبيت مدال در مقايسه با تيم ملي ايران عملكرد 
بهتري داشت. مهماندوست درباره داليل افت تكواندوكاران ايراني مي گويد: 
«تغيير مداوم مربي، سيستم تمرينات و خيلي از مسائل ديگر از جمله دور 

بودن نفراتي چون معتمد، عبداللهي و تاجيك از ميدان مسابقه در كسب اين 
نتايج دخيل بود.نتايج اخير تكواندو قابل قبول نيست، در مسابقات قهرماني 
جهاني  مسابقات  در  كرديم،  كسب  طال  يك  فقط  قبلي  طالي  چهار  از  آسيا 
مكزيك نفرات ما يكي بعد از ديگري حذف مي شوند، جام جهاني را با خوش 

شانسي پشت سر مي گذاريم. 
همين تكواندوكار كانادايي كه معتمد را شكست داد، دو سال قبل در مسابقات 
جايزه بزرگ مكزيك با اختالف زياد به او باخته بود.» سرمربي سابق تيم ملي 
كه در سال 2010 به عنوان بهترين مربي جهان انتخاب شد، اعمال تغييرات 
در راس فدراسيون تكواندو و سپردن سكان اين رشته به يك مدير برنامه 
محور را يكي از راه هاي برون رفت تكواندوي ايران از بن بست فعلي مي داند: 
«تغيير در هر جايي بخصوص تكواندو الزم است و حضور مداوم افراد باعث 
مي توانند  جديد  برنامه هاي  با  جديد  افراد  مي شود  برنامه ها  شدن  تكراري 

براي تكواندو موثر باشند.»
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 طالع بينى 
هفتگى

متولد فروردين (بره):
بند  خود  پاى  روى  خوشحالى  از  شما 
و  عجيب  كارهاى  مى خواهيد  و  نيستيد 
غريب انجام دهيد. اما اين اصال اهميتى 
زيادى  ناتمام  كارهاى  با  شما  ندارد!! 
آنها  از  نيستيد  قادر  و  ايد  شده  روبرو 
فرار كنيد. كارى نكنيد كه نااميدى بهتان 
كوره  از  كه  بدانيد  هم  را  اين  كند.  غلبه 
تر  خوشحال  را  ديگران  نه  رفتن  در 

مى سازد و نه خودتان را!

متولدين ارديبهشت (گاو):
با  داريد  دوست  خيال  عالم  در  شما 
كه  موانعى  و  محدوديتها  تمام  وجود 
كارتان  هم  گرفته  قرار  راهتان  جلوى 
كه  مى دانيد  شما  دهيد.  انجام  خوب  را 
خوبى  خيلى  كار  قوانين  به  كردن  عمل 
دست  از  آن  كردن  كنترل  اما  است، 
احساس  شايد  است.  شده  خارج  شما 
مى كنيد كه دست و پاى شما را بسته اند 
بين  از  را  محدوديتهايتان  مى خواهيد  و 
كار  زياد  نكنيد  سعى  امروز  اما  ببريد. 
خواهيد  خراب  را  موقعيتى  وگرنه  كنيد، 
كرد كه در واقع آنقدرها هم كه شما فكر 

مى كرديد بد نبوده است.

متولدين خرداد (دوقلوها):
كارهاى  نخواهيد  چه  بخواهيد  چه  شما 
شخصى داريد كه بايد بهشان رسيدگى 
ايجاب  شما  شغل  ظاهر  در  شايد  بكنيد! 
به  مربوط  مسئولتيهاى  بار  كه  مى كند 
برداشته  دوشتان  روى  از  كامًال  خانه 
شود، اما شما تا مدت طوالنى نمى توانيد 
به  مربوط  مسئوليتهاى  و  وظايف  از 
خاطر  به  كنيد.  فرار  خانواده  و  خانه 
يا  و  اداره  رئيس  از  سبقت  گوى  بردن 
نكنيد!  تلف  را  خود  انرژى  شريكتان 
فقط به نكات مثبت خود فكر نكنيد!! بلكه 
موقعيت و كارى را پيدا كنيد كه بتوانيد 

به بهترين نحو از پسش بربياييد.

متولدين تير (خرچنگ):
اگر شما بيش از اندازه تحت فشار قرار 
مى شويد.  آشفته  و  ناراحت  بگيريد، 
دارند  انتظاراتى  چه  ازتان  ديگران  اينكه 
مى توانيد  شما  كه  چرا  ندارد،  اهميتى 
اما  كنيد.  كار  آنها  انتظارات  از  بيشتر 
نباشيد،  آگاه  خود  محدوديتهاى  به  اگر 
به  برمى آورند.  سر  مشكالت  آنوقت 
خاطر چيزهايى كه نمى توانيد تغييرشان 
براى  نزيد،  غر  و  نكنيد  اعتراض  بدهيد 
مى كند.  بدتر  را  اوضاع  كار  اين  اينكه 
كه  بدهيد  اجازه  ديگران  به  درعوض 
و  مى دهيد  انجام  كارهايى  چه  بدانند 

مى توانيد  كه  را  كارى  بهترين  سپس 
انجام دهيد.

متولدين مرداد (شير):
شما با خرج و مخارج غير منتظره اى در 
زندگى تان روبرو مى شويد كه اين اتفاق 
مجبورتان مى كند با اقدامات احتياطى كه 
دارند  ارتباط  شما  مالى  موقعيتهاى  با 
و  دخل  بين  نتوانستيد  اگر  شويد.  آشنا 
خرج خود تعادل برقرار كنيد و به مشكل 
اين  شويد.  تسليم  نبايد  برخورديد، 
هستند  موقتى  شما  اخير  هاى  گرفتارى 
حل  راه  يك  كردن  پيدا  اينكه  باوجود  و 
اين  ولى  مى برد،  زمان  مدتى  دائمى  
مشكالت موقتى تا فردا از بين مى روند.

متولدين شهريور (سنبله):
توپ  مثل  مى كنيد  احساس  امروز  شما 
فوق  موقعيت  يك  از  ايد!  شده  بيليارد 
العاده دور مى شويد تا موقعيت ديگرى 
با  امروز  اوضاع  بياوريد!  چنگ  به  را 
شخص  برنامه  يا  شما  هاى  برنامه 
ديگرى هماهنگى ندارد. شما بايد برنامه 
حوادث  با  تا  دهيد  تغيير  را  خود  هاى 
تغيير  باشد.  داشته  هماهنگى  خارجى 
روز  مى شود  باعث  توقعاتتان  دادن 
سخت شما تبديل به روزى هيجان انگيز 
شود كه سرشار از شگفتى ها نيز خواهد 

بود.

متولدين مهر (ترازو):
داريد  رو  پيش  را  اى  پيچيده  روز  شما 
متوجه  را  موضوع  اين  ديگران  و 
را  موضوعى  شما  چراكه  نمى شوند. 
پيش خود مخفى نگه داشته ايد كه فاش 
شما  ترس  است.  بهتر  برايتان  كردنش 
از متهم شدن شايد مهم ترين فاكتورى 
اختيار  سكوت  خاطرش  به  كه  باشد 
موضوع  اين  اينكه  جاى  به  ايد.  كرده 
و  كنيد  تحليل  و  تجزيه  خود  پيش  را 
كارهاى خود را توجيه كنيد، فقط حقيقت 
رفتار  با  مى توانيد  شما  كنيد.  فاش  را 
زده  شگفت  را  ديگر  افراد  خود  منطقى 
شما  روى  كه  فشارى  مطمئنا  اما  كنيد، 

است از اين به بعد بيشتر خواهد شد.

متولدين آبان (عقرب):
برنامه  براى  مناسبى  وقت  اصال  امروز 
شما  بنابراين  نيست،  كردن  ريزى 
مى توانيد  كه  جايى  تا  كه  مى كوشيد 
خودجوش باشيد. اين تاكتيك بايد خوب 
كار كند، مگر اينكه افراد ديگر در مورد 
بپرسند  ازتان  مهارتهاى تان  و  توانايى 
كردن  نشينى  عقب  به  تصميم  شما  و 
بگيريد. با همه اين احوال مجادله كردن 
هيچ چيز را حل نمى كند. شما مى توانيد 
با تمركز كردن بر اهدافتان و بى توجه 
مجادله هاى  از  مردم  حرفهاى  به  بودن 

بى خودى دورى كنيد.

متولدين آذر (كمان):
كه  مى خواهد  دلتان  خيلى  امروز 
فكر  به  و  نهاده  كنار  به  را  كارهاى تان 
سرگرمى  لذت  و  تفريح  كردن  پيدا 
بخشى باشيد. اما مسئوليتهاى تان خيلى 
نيستيد  قادر  واقعا  شما  و  است  زياد 
كه  اندازه  همان  به  كنيد.  فرار  ازشان 
امروز احساس نااميدى و ياس مى كنيد، 
كردن  استراحت  با  كه  مى كنيم  تضيمن 
بهترين  نمى آورد.  دوام  زياد  حالت  اين 
كار اين است كه از تفريح كردن صرف 
شما  برسيد.  كارهايتان  به  و  كرده  نظر 
بعدها هم وقت كافى براى تفريح كردن 

پيدا مى كنيد.

متولدين دى (بز):
بلندپروازانه  هاى  ايده  بين  امروز  شما 
خود و تكاليف و مسئوليتهاى جديدتان 
گير افتاده ايد. اگر كارهاى تان كه روى 
ول  خدا  امان  به  را  شده  تلنبار  هم 
آخر  تعطيالت  از  نمى توانيد  ديگر  كنيد، 
از  كارى  زدن  غر  با  ببريد.  لذت  هفته 
به  را  امروز  كار  پس  نمى بريد!!  پيش 
كرده  تمركز  فقط  نكنيد؛  موكول  فردا 
به  دارد  امكان  برايتان  كه  جايى  تا  و 

كارهايتان برسيد.

متولدين بهمن (ظرف آب):
:مذاكره كردن با نهادها و يا سازمانهاى 
مالى ممكن است استرسهاى غيرالزمى را 

در زندگى تان به همراه داشته باشد، اما 
به اين راحتى نمى توانيد از اين مذاكرات 
را  خود  كارهاى  نبايد  شما  كنيد.  دورى 
مالى  كارهاى  اگر  بيندازيد،  تاخير  به 
دير  تا  بپردازيد،  بهشان  بايد  كه  داريد 
فراموش  كنيد.  شروع  را  آنها  نشده 
نكنيد اين جور كارها حتما نبايد كارهاى 
جالبى باشند! باوجود اين مديريت كردن 
مى تواند  هايتان  بدهى  و  مالى  مسائل 
احساس آسايش و امنيت شما را بيشتر 

كرده و آسوده خاطرتان كند.

متولدين اسفند (ماهى):
تعامالت شما با رئيستان يا فرد ديگرى 
داشته  كنترل  شما  روى  مى تواند  كه 
دلتان  شما  نرمى  كه  آن  به  شايد  باشد، 
اين  براى  شما  اگر  نباشد.  مى خواهد 
احترام  دارد  دست  در  را  قدرت  كه  فرد 
كنترل  از  مى خواهد  دلتان  باشيد،  قائل 
تسليم  اگر  اما  كنيد.  پوشى  چشم  او 
مهارتهاى  اينكه  بدون  كه  شويد  فردى 
الزم براى رياست را كسب كرده باشد 
بخواهد قدرت خود را به نمايش بگذارد، 
از  خورد.  خواهيد  مشكل  به  مطمئنا 
به  شما  اگر  كنيد؛  دفاع  خود  اعتقادات 
خاطر اينكه آسايش داشته باشيد تسليم 
شويد، مطمئنا به زودى مشكالتى مشابه 

خواهيد داشت.

براى اجاره
يك خانه مدرن يك اتاق خوابه (نه آپارتمان) با 
حياط كوچك و پاركينگ خصوصى، مبله و با 
وسائل كامل و دكوراسيون جديد در كينگستون

KT3 (نيو ملدن) نزديك به مغازهها، اتوبوسها و 
ايستگاه قطار. كرايه 995 پوند در ماه.

لطفا با تلفن 07737506313 تماس بگيريد

جدول و سرگرمى

انجام كليه امور برقى  و تعميرات الكتريسيته 
kitchen, Bathroom  كليه امور

شامل:
 Kitchen Tiling, 

 Cupboard Fitting, Flooring, …
07807805218 -  07853228313

خدمات لوله كشى آب و گاز 
خدمات نقاشى ساختمان

تعميرات ساختمان كلى و جزيى

07780814374
زمين فروشى

يك قطعه زمين بسيار استثنايى براى فروش
220 متر در شمال ايران ، سرخرود،
مجاور محمود آباد، كمپ وزارت نفت

به علت نياز، به فروش مى رسد.
قيمت سى هزار پوند

07988937679



IKB Travel & Tours, 230 Edgware Road, London, W2 1DW All Prices are from & subject to availability and change.

74553

Travel &Tours LTD to the middle east
Cheapest flights

www.YouShouldTravel.com
0207 724 8455
Open Monday to Saturday 9.30am till 6.00pm

Call us now or book online
& c harges

A i r

Tehran

I ran

Direct

f r  £460
i nc luding al l  tax

Return

Shiraz

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £441
Return

Mashad

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £441
Return

Dubai

i nc luding al l  tax
& c harges

Gulf
Air

f r  £378
Return

Tehran

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £430
Return

Tabr iz

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £478
Return

Baghdad
& Sulaymaniyah

i nc luding al l  tax
& c harges

I raqi
Airways

f r  £438
Return

Tehran

i nc luding al l  tax
& c harges

Bus iness
Class

f r£1038
Iran Air

Return
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غزليات حافظ
ترجمه: هنرى ويلبرفورس كالرك

گردآورى و ويرايش: دكتر بهروز همايون فر

دل مى رود ز دستم صاحب دالن خدا را
دردا كه راز پنهان خواهد شد آشكارا

كشتى شكستگانيم اى باد شرطه برخيز
باشد كه بازبينيم ديدار آشنا را

ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون
نيكى به جاى ياران فرصت شمار يارا

در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل
هات الصبوح هّبوا يا اّيها الّسكارا

اى صاحب كرامت شكرانه سالمت
روزى تفقدى كن درويش بى نوا را

آسايش دو گيتى تفسير اين دو حرف است
با دوستان مروت با دشمنان مدارا
در كوى نيك نامى ما را گذر ندادند
گر تو نمى پسندى تغيير كن قضا را

آن تلخ وش كه صوفى اّم الخبائثش خواند
اشهى لنا و احلى من قبله العذارا

هنگام تنگدستى در عيش كوش و مستى
كاين كيمياى هستى قارون كند گدا را

سركش مشو كه چون شمع از غيرتت بسوزد
دلبر كه در كف او موم است سنگ خارا

آيينه سكندر جام مى است بنگر
تا بر تو عرضه دارد احوال ملك دارا
خوبان پارسى گو بخشندگان عمرند
ساقى بده بشارت رندان پارسا را

حافظ به خود نپوشيد اين خرقه مى آلود
اى شيخ پاكدامن معذور دار ما را
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For God’s sake. O pious ones! forth from the hand, goeth my heart. For 
God’s sake:
O the pain that the hidden mystery should be disclosed.
We are boat-stranded ones! O fair breeze! arise:
It may be that, again, we may behold the face of the Beloved.
For the space of ten days, the sphere’s favor is magic and sorcery:
O friend! regard as booty, goodness in friends.
Last night in the assembly of the rose and of wine, the bulbul sweetly 
sang:
O Saki! give wine: O intoxicated ones! come to life!
O generous one! in thanks for thy own safety
One day, make inquiry of the welfare of the foodless darvish.
The ease of two worlds is the explanation of these two words:
With friends, kindness; with enemies, courtesy.
In the street of good name, they gave us no admission:
If thou approve not, change our Fate.
That bitter wine, which the Sufi called “The mother of iniquities,”
To us, is more pleasant and more sweet than the kisses of virgins.
In the time of straitedness, strive in pleasure and in intoxication:
For, this elixir of existence maketh the beggar Karun.
Don’t rebel, due to defiance thou burnt like candle
Darling in whose hands granite is like wax soft
The cup of wine is Sikandar’s mirror. Behold
So that it may show thee the state of Dara’s kingdom.
Life-givers, are the lovely ones, Persian-prattling:
O Saki! this news, give to the old men of Fars.
Of himself, Hafez put not on this patched, wine-stained garment
O Shaikh, pure of sins! hold us excused.

«پيتر اوتول» 
در نقش پايانى زندگى اش

«پيتر اوتول» در لندن چشم از جهان فروبست و جزيره بريتانيا 
 Peter) را در سوگ خاطره لورنس عربستان فروبرد. پيتر اوتول
O’Toole) متولد دوم آگوست 1932 بازيگر برجسته هاليوود كه 
هشت بار نامزد دريافت جايزه اسكار شده بود و سه بار توانسته 
 2013 دسامبر   14 آورد،  دست  به  را  گلدن گلوب  جايزه  بود 
جهان  از  چشم  81سالگى  در  و  لندن  ولينگتون  بيمارستان  در 
فروبست. به گزارش سى بى اس و ديگر رسانه ها، خبر درگذشت 
اين هنرمند ايرلندى-انگليسى بسيارى از شخصيت هاى هموطن 
در  ايرلند  رييس جمهور  هيگينز»،  «مايكل  كرده،  متأثر  را  وى 
پيامى به ستايش از اوتول پرداخته و ابراز داشته: «ايرلند يكى از 
بزرگان عرصه سينما و تئاتر را از دست داد. پيتر اوتول دوستى 
خوب براى من بود كه از سال 1969 با او آشنا بودم.» ديويد 
كامرون، نخست وزير انگليس نيز با اظهار تاسف از مرگ اوتول، 
عالقه   مورد  فيلم  عربستان»  «لورنس  كه  گفته  وى  از  تقدير  با 
كه  اوتول  است.  درخشان   ، فيلم  اين  در  اوتول  بازى  و  اوست 
شهرت جهانى خود را مديون بازى چشمگيرش در فيلم لورنس 
بهترين  به ويژه  اسكار  جايزه  هفت  كه  (فيلمى  بود  عربستان 
كارگردانى را براى ديويد لين فيلمساز شهير انگليسى به ارمغان 
آكادمى  در  تحصيل  و  دريايى  نيروى  در  خدمت  از  پس  آورد) 
هنرهاى دراماتيك لندن، پا به عرصه بازيگرى نهاد و به سرعت 
توانست در نقش اصلى نمايش هاى «هملت» و «تاجر ونيزى» هنر 
خويش را به رخ بكشد. اوتول با وجود نقش هاى به يادماندنى و 
خاطره انگيزى كه در سينما به يادگار گذاشته، ركورد بيشترين 
نامزدى جايزه اسكار بدون برنده را دارد! هرچند در سال 2003 
عمر  يك  خاطر  به  را  افتخارى  اسكار  جايزه  70سالگى  در  و 
فعاليت سينمايى از آن خود كرد، ولى آيا اوتول با ركوردى كه 
دارد به راستى شايسته دريافت اين جايزه نبود؟ جايزه اسكار 
افتخارى 20سال پس از آخرين نامزدى اسكار براى فيلم «سال 
نامزدى  احتمال  كه  زمانى  گرفت؛  تعلق  او  به  من»  عالقه  مورد 
ارسال  با  اوتول  بنابراين  بود.  صفر  به  نزديك  اوتول  مجدد 
نامه اى به آكادمى اسكار در باره جايزه افتخارى اسكار واكنش 
نشان داد كه هميشه ساقدوش عروس بوده نه خود عروس و 
رها  را  كارش  اينكه  به  توجه  با  بتواند  كه  كرد  اميدوارى  اظهار 
نكرده اين جايزه را به دست بياورد زيرا زيست اوتول همواره 
نشان  مى داد كه خستگى ناپذير است و نگاه به آينده دارد، پس 
مى كوشد و مى كوشد و مى كوشد و اين خود بزرگ ترين درسى 

بود كه مى توان از زندگى او آموخت.

بريتانيا براى كريسمس غرق نور شد
نوئل  بابا  هداياى  و  ميالدى 2014  نو  سال  كريسمس،  تا  روز  چند  فقط 
باقى مانده و اين در حاليست كه كشورهاى مسيحى در سراسر جهان 
مشغول آمادگى هاى الزم براى استقبال از اين ايام هستند. همزمان با 

غروب آخرين آفتاب در افق شرقى دنيا و عبور عقربه هاى ساعت از نيمه 
شب، مراسم آغاز سال نو در برخى پايتخت هاى دنيا برگزار مى شود.
از لندن تا توكيو، از ساحل عاج تا لس آنجلس و از آسيا تا اروپا با بهره 
گيرى از آب و هواى زمستان، با شركت در جشنواره هاى مختلف در 

انتظار اين روز بزرگ هستند.
گراميداشت  منظور  به  كه  مسيحيت  آيين  در   (Christmas) كريسمس 

كليساهاى  بيشتر  اعضاى  مى شود.  برگزار  مسيح  حضرت  زادروز 
مسيح  ميالد  عنوان  به  را  دسامبر  روز 25  دنيا  سراسر  در  ارتودوكس 
جشن مى گيرند. ايام 12 روزه كريسمس با سالروز ميالد مسيح در 25 
ادامه  ژانويه   6 روز  در  خاج شويان  جشن  تا  و  مى شود  آغاز  دسامبر 
عيد  روز  مسيحى،  گاهشمار  در  مذهبى  عيد  مهم ترين  هرچند  دارد. 
پاك (به عنوان روز مصلوب شدن و رستاخيز عيسى) است، اما مردم 
و  آمريكا  متحده  اياالت  انگليس،  كشورهاى  در  به خصوص  بسيارى 
كانادا، كريسمس را مهم ترين رويداد ساالنه مسيحى محسوب مى دارند. 
كاج،  درخت  يك  آراستن  مثال  به عنوان  ويژه اى  آيين هاى  با  كريسمس 

برگزار شده و شخصيتى به نام بابانوئل در آن نقشى مهم دارد.
برگزارى كريسمس در كشورهاى مختلف مسيحى بنا به سنت و رسم 
و رسوم آنان، تفاوت هايى نيز با يكديگر دارد. اما مشتركات اين مراسم 
اين است كه: مسيحيان براى جشن گرفتن ميالد عيسى مسيح به كليساها 
در  و  مى كنند  چراغانى  و  تزيين  را  كاج  درخت  يك  منزل  در  مى روند، 
خيابان ها و كوچه ها دسته دسته سرودهاى پرستشى و شكرگزارى اجرا 

مى نمايند.
بابا نوئل هم كه با جشن كريسمس آميخته شده  و يك شخصيت تاريخى 
بابا  است.  مسيحى  و  غربى  كشورهاى  عاميانه  فرهنگ  در  داستانى  و 
نوئل عمدتًا يك پيرمرد چاق و مهربان با ريش سفيد بلند و لباس قرمز 
است كه در روز كريسمس يا شب قبل از آن هديه هايى را براى بچه ها 
بابانوئل  كه  شود  مى  شناخته  اسم  چندين  به  شخصيت  اين  مى آورد. 
 Saint) نيكوال  سنت  و   (Santa Claus) كلوز  سانتا   ،(Papa Noel)

Nicola) از معروفترين اين اسامى اند.
فلك  و  چرخ  و  تيمز  رودخانه  كنار  در  كننده  خيره  بازى  آتش  لندن  در 
بزرگ مركز اين شهر موسوم به الندن آى (چشم لندن) با حضور صدها 
سراسر  از  را  بسيارى  عالقمندان  و  گيرد  مى  انجام  ساله  هر  نفر  هزار 
دنيا براى تماشاى اين رويداد به لندن و كنار رودخانه تيمز  مى كشاند. 


